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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Det här är mitt andra år som ordförande för Assyriska kvinnoförbundet och det har varit två mycket
spännande och händelse rika år. Tillsammans med min styrelse har vi valt att flytta fram vår position
till en Europeisk och internationell nivå. Huvudmålet för verksamhetsåret 2016 var att ordna en
internationell konferens i EU-parlamentet. Konferensen skulle belysa kvinnor och barns utsatthet i
väpnade konfliktområden som Syrien, Irak och i Turkiet. Konferensen skulle också vara ett tillfälle att
visa på kvinnokraften i kvinnors organisering och engagemang för fred.
Samtliga konferenstalare och inbjudna från länder där det pågår väpnade konflikter och krig vittnade
om utsatthet och svårigheter som framför allt drabbar kvinnor och barn. För första gången anordnas
en internationell konferens med fokus på assyriska kvinnor och barns utsatthet i krig. För många av
konferensdeltagarna var det första gången de hört talas om assyrier och särskilt om assyriska
kvinnors och barns situation i hemländerna.
Konferensen fick stor medial uppmärksamhet, särskilt i sociala medier. För oss kvinnor har det
verkligen stärkt oss i vår övertygelse om att vi har förmågan och kraften att göra vår röst hörd
internationellt. För AKF är det ett viktigt steg på en väg som vi måste fortsätta på.
Det som stärker oss är att vi inte är ensamma utan vi har starka assyriska kvinnor och förebilder som
lever under oerhört svåra förhållanden i ursprungsländerna men som ändå arbetar, kämpar,
engagerar sig för andra kvinnors och barns rättigheter i Turkiet, Syrien och Irak. Dessa starka kvinnor
trotsade alla hinder och svårigheter för att ta sig till Bryssel och konferensen. Vi kan inte tacka dessa
starka kvinnor nog för deras mod och engagemang.
Det var också glädjande att hela 23 kvinnor och representanter för olika assyriska föreningar i Sverige
deltog i konferensen. Även kvinnor och företrädare för andra organisationer och Europeiska länder
deltog. Konferensen genomfördes i samarbete med UNPO, Unrepresented nations and peoples
organisation i Bryssel. Ni kan läsa mer om konferensen i den slutrapport som finns publicerad på vår
hemsida.
Migration och strömmen av nyanlända är ett annat ämne som vi belyst i flera av våra aktiviteter
under året. Under senaste åren har många från Syrien och Irak lämnat allt de äger och sina hem för
att ge sig ut på farliga vägar i hopp om att rädda sig och sina barns liv och kunna leva i fred och frihet.
De riskerar allt - till och med sina liv på den riskfyllda vägen, på havet, mot friheten. En del av de som
klarat den svåra vägen har hamnat här hos oss i Sverige. Många av dessa har vi försökt nå genom
olika aktiviteter och kontakter. Vi har bland annat anordnat veckoslutskurser, föreläsningar med
fokus på migration och asylrätt. Andra viktiga ämnen som vi tagit upp är kvinnors hälsa och
bearbetning av sorg och trauman.
Under året har vi även arbetat för att stärka kvinnans roll i samhället på olika sätt. Bland annat
genom föreläsningar, kvinnoläger, veckoslutskurser mm. En del i detta arbete är att stimulera
kvinnors organisering och delaktighet i föreningslivet genom olika aktiviteter. Bland annat utlyste AKF
en tävling för att stimulerade och lyfta fram föreningarnas mest aktiva kvinnosektion och kvinnliga
ledaren och förebilden.
Under året har en stor arbetsinsats varit att få fram en väl fungerande hemsida, vilket har tagit tid
men som nu glädjande nog är på plats. Här kan ni själva gå in och läsa mer om vad kvinnoförbundet
har åstadkommit under året.
www.assyriskakvinnoforbundet.se .
Slutligen vill jag tacka samtliga föreningar för ett gott samarbete och jag riktar ett särskilt stort tack
till alla styrelseledamöter för det engagemang och den tid ni lagt ned. Det är bara tillsammans som vi
kunnat åstadkomma allt detta och gjort skillnad i viktiga frågor som gynnar assyriska kvinnor och
samhället i stort.
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Nursel Awrohum
Ordförande för Assyriska kvinnoförbundet

EN UTSTÄLLNING OCH FÖRELÄSNING OM ”KRIGET OCH DEN
GLÖMDA KVINNAN”
Assyriska Kvinnoförbundet deltog i SIOS
Kvinnokommittén utställning i Göteborg den
6 februari 2016.
Här är lite bilder från utställningen och mötet,
Seidi Garis berättade om vårt folkmord och
det var jätteintressant, många lyssnade och
ville veta mer. Det var roligt att en del tog
med sig böcker som AUF har gjort om Seyfo.
Det var en väldigt lyckad dag.
Linda var där på fredagen och hjälpte till att
förbereda i några timmar och på lördagen
efter föreläsningen var hon med på SIOSmötet. Linda köpte en fin blomma till Seidi
från AKF, som uppskattades mycket.

SEIDIS FÖRELÄSNING I FÖRKORTAD
VERSION
100 år har gått sen folkmordet mot assyrier och andra minoriteter i det Ottomanska riket. De flesta
offren dödades under åren 1915 men förföljelserna har fortsatt. Det Osmanska riket tömdes i stort
sett på sin kristna befolkning.
Många blev utfattiga när deras egendomar beslagtogs eller förstördes.
Folkmordet utfördes genom tvångsdeportationer, avrättningar, massakrer och framkallad
hungersnöd.
Människor brändes till döds instängda i byggnader och dränktes i floderna. Hundratusentals dog av
hunger, törst och godtyckligt våld under påtvingade dödsmarscher mot ett ingenmansland.
Massmord och avrättningarna begicks på order från de styrande (ungturkarna). Kvinnor våldtogs,
fördes bort och såldes som slavar. Kvinnor och barn tvångskonverterades till islam.
Det är precis vad som händer idag i Mellanöstern men när ska omvärlden sätta stopp.
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Små barn (under 2 år) togs från sina föräldrar för att uppfostras hos och som muslimer. Kristna kyrkor
och monument förstördes, kristna by- och gatunamn byttes ut. Offrens egendom och ägodelar
beslagtogs.
-”Farmor var 12 år gammal under
SEYFO.
De var 42 personer, alla deporterades till en grotta där avrättades
hela släkten. Flera fick ta av sig
kläderna så de inte förstördes.
Många var fattiga och kläder var
värdefulla.
Hon var skadad bland de döda, en
muslimsk kvinna som råkade
passerade förbi med sin man. Hon
fann henne vid liv. Denna kvinna
vid namn (Fatko) omplåstrade henne, där fick farmor vara i ca 6 månader. Hon kunde inte ge henne
mer skydd men hjälpte henne att fly till en annan by vid namn Enwardo, där hade flera andra assyrier
lyckats skyddad sig. ”
Vi vill betona, att när jag säger muslimer så är det bara de muslimer som utförde och utför detta dåd
mot människor som inte tycker som de själva.
Det finns många berättelser om olika öden och hur kvinnor jobbade och kämpade men de nämns
sällan. Kvinnor tog hand och vårdade de skadade.
En sak är viktig lyfta upp kvinnor två gånger, de våldtas och mördas.
I min by hade vi en muslimsk kvinna som såg till, få assyriska barn som hade kommit undan morden
fick mat. De var barn mellan 5-8 år.
Medan en annan man vid namn Hagci Halil, försökte förinta alla. När han fick kännedom om barnen
planerade han en fälla. Han kallade alla barnen att komma vid en brunn, där skulle barnen få bröd
och vatten. Men det han gjorde var att när barnen kom fram till honom tog han de i armen och
slängde ner 18 barn i brunnen. Ett av de barnen hade överlevt genom att springa ifrån mördaren och
gömma sig på olika sätt. Hagci Halil levde fram till mitten av 1970 talet, han själv sägs berätta detta
hur han lurade de små barnen.
Men varför kan vi inte glömma det och gå vidare. Man måste få en erkännande för att kunna
bearbeta historiskt trauma. För om historiska trauman inte bearbetas, så kommer varje överlevande
person såväl som dennes efterföljande att uppleva och upprepa olika former av psykiskt lidande i
framtiden.
Till sist.
Enligt statistik från den tiden, (början av 1900 talet) var 35% av befolkningen kristna i Turkiet. Idag är
de kristna under 1% av befolkningen.
Om det som hände då inte var folkmord eller etnisk rensning, vart har de tagit vägen?
Seidi Garis
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TURKISK UTPRESSNING STOPPADE 3:E UTSTÄLLNINGEN
SVERIGE Påtryckning från Turkiska kvinnoförbundet ledde till att information om det assyriska
folkmordet stoppades från en utställning i Malmö om kvinnor och krig.
Förra hösten planerade och förberedde
Assyriska kvinnoförbundet (AKF) tre
olika event som handlade om kvinnor i
krig.
Eventen
arrangerades
av
kvinnokommittén
inom
SIOS
(Samarbetsorgan
för
etniska
organisationer i Sverige) i samarbete
med åtta medlemsorganisationer,
däribland AKF. Temat var "Kriget och
de bortglömda kvinnorna". Det första
eventet ägde rum i ABF-huset i
Stockholm den 15 november.
- ”Det var ett mycket lyckat event och
vårt program uppskattades”, berättar
Nursel Awrohum, ordförande för AKF.
Vi hade en utställning med tavlor av Samira Elia och sex affischer med information om det assyriska
folkmordet, Seyfo. Anna Melle föreläste utifrån sin bok om fyra kvinnors öde under folkmordet.
I februari ordnades nästa event på samma tema, denna gång i Göteborg. Samma affischer visades
och Seidi Garis föreläste om folkmordet. Hon berättade bland annat om vad som hade hänt hennes
farmor.
- Inför eventet i Stockholm hade Turkiska kvinnoförbundet inte alls deltagit. Men till Göteborg kom
några representanter för dem. De såg då vad vår utställning och föreläsning handlade om.
Ett tredje liknande event på samma tema var planerat att hållas i mars i Malmö. Några veckor innan
det kallade ordförande för SIOS:s kvinnokommitté representanter för AKF till ett samtal.
- ”Vi fick då höra att Turkiska kvinnoförbundet ville att vi skulle ändra temat på vår utställning”,
berättar Nursel Awrohum. Vi svarade att det gör vi inte. Det hela ledde till att turkarna meddelade
att om eventet i Malmö förverkligas som planerat kommer inte bara Turkiska kvinnoförbundet att
lämna SIOS:s kvinnokommitté, utan Turkiska riksförbundet kommer att lämna SIOS.
Inför denna utpressning beslöt kvinnokommittén att det inte blir någon folkmordsutställning i
Malmö.
- Motivet var att "det här är politik och vi är en opolitisk organisation". Det är naturligtvis struntprat.
SIOS är en politisk organisation; kvinnofrågor och integration är i högsta grad politik. Det hela handlar
om att man gav efter för turkisk utpressning.
Affischerna berättar sakligt och baserat på forskning om vad som hände assyrierna under folkmordet.
Ingenstans hetsas mot någon folkgrupp, vilket däremot vice ordförande för Turkiska riksförbundet
nyligen gjorde på Sergels torg.
Hujådå Redaktionen
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UTSTÄLLNING MED STÖD AV AKF OM ASSYRISKA JOURNALISTER
Den 15: december anordnade föreningen en utställning
för att hedra våra assyriska journalister. Väggarna var
fyllda med assyrisk historia, information, bilder, utklipp ur
tidningar från 1800-talet till tidningar i modern tid. Några
kända journalister som var med i materialet var Naum
Faiq, Farid Nazha och Yuhanon Dolabani. Två av våra
moderna assyriska journalister, Augin Kurt Haninke och
Nemrud Kurt Haninke var närvarande. Nemrud signerade
också under arrangemanget sin senaste bok ”De döda lär
de levande”, en faktaroman om Seyfo.
Utställningen hade som syfte att sprida kunskap om de
assyriska journalisterna och evenemanget blev minst sagt
lyckat. Utställningen var väldigt lyckad och fick många
besökare (ca 50-60) under invigningen 15:e dec däribland
även Lars Stjernqvist. Assyria TV som filmade en del kring
arrangemanget och intervjuade flera personer från
föreningen
och
kommunalråd
Lars
Stjernqvist. Utställningen stod sedan kvar ytterligare en
vecka för de som inte hade möjlighet att ta sig till
föreningen den 15 december.
Arrangörerna vill tacka MARA (Modern
Assyrian Research Archive) för hjälpen med
information och bilder till utställningen.
Utan deras arbete hade inte utställningen
varit möjlig att verkställa.
Meningen är nu att utställningen ska turnera
runt på olika ställen i landet, att den ska
sättas upp på andra assyriska föreningar
runt om i landet. Närmst på tur står den
assyriska kulturföreningen i Södertälje, exakt
när det blir återstår att se efter årets slut.
Atea Baravdish

TVÅSPRÅKIGT LÄRANDE
Jag vill lyfta fram vikten av modersmålet i lärande processen. Jag hör ofta föräldrar som

har sin konversation med sina barn på svenska och tänker då att de begränsar barnens
tvåspråkiga inlärning? Varför hämmar föräldrarna sina barns språkutveckling och deras
tillgång till flera levande språk? Barn har kapacitet att lära sig flera språk samtidigt.
Modersmålet är så mycket mer än ett språk, det är också en del i självkänslan, ens
identitet och omvärldsuppfattning. Vi talar om den faktiska möjligheten för barnen att bli
”dubbelt kulturkompetenta”. Två språkiga barn som möts med respekt i samhället och i
skolan för deras språk och kultur når bäst resultat i skolan. Det är viktigt att barn får känna
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stolthet över sin kulturella bakgrund. Det är bästa jordmånen för elever att nå kunskap
och bli engagerade medborgare.
Jag vet vad det innebär för barnen att till exempel få höra en välkänd saga på sitt modersmål. För ett
antal år sedan var jag projektledare i ett projekt ”Barn böcker på suryoyo”, vars syfte var att utveckla
tvåspråkighet hos barn. Inom ramen för projektet översattes ett tjugotal svenska barnböcker till
assyriska(suryoyo). Jag har även översatt ett hundratal svenska barnsånger och spelat in närmare
femtital sånger på CD. Varje översatt bok innehåller även en CD-skiva där sagan är inläst både på
svenska och assyriska. Böckerna finns att låna på de flesta bibliotek i Sverige och de har även spridits
till andra länder.
Unga föräldrar har länge efterfrågat inlärningsmaterial på modersmålet. För
de som vill engagera sig i sina barns språkutveckling har utbudet visserligen
varit litet, men det som finns t.ex. dessa böcker och skivor, måste användas
mer. Som alltid är det efterfrågan som styr tillgången. Ju fler föräldrar som
lånar och köper de barnböcker som finns desto fler översätts och skrivs. Det
är viktigt att föräldrarna förstår att modersmålet inte hämmar inlärningen av
svenskan och tvärtom. Språken stärker istället varandra. Att bejaka barnens
känslospråk som är modersmålet genom att man säger att ditt språk är
viktigt, säger man samtidigt att du är viktig.
Förutom att barnen blir halvspråkiga och förlorar en del av sin identitet står det Assyriska språkets
överlevnad på spel, om vi inte lyckas föra det vidare till kommande generationer. Utan språk tappar
barnen den naturliga kontakten med släkt och vänner i och med vi lever utspridda i världen. Med
språket utvecklar vi inte bara barnens ordförråd och läsande utan vi för också vidare så mycket annat
som kultur, seder, traditioner, kunskap, berättelser och sagor som är så värdefullt för att bli hela
människor.
När jag som lärare arbetade i skolan fick barnen lyssna på en saga på modersmålet först sedan
samma saga på svenska. De blev mer nyfikna och ville lyssna på sagan om och om igen. Jag märkte
att barnen var mer koncentrerade och storögda när de efteråt fick lyssna på svenska. Det handlar om
att barnens modersmål möts på en jämlik nivå och med respekt som svenskan. Forskarna Tomas &
Collier ( 1997) kommer fram till samma slutsatser - att tvåspråkiga barn når bättre skolresultat i en
sociokulturellt stödjande miljö där deras språk värdesätts och synliggörs. Föräldrarnas ambitioner
måste vara att vidga och berika barnens språkerfarenhet i både modersmålet och svenskan. Tyvärr
ser framtiden för det assyriska språket mörk ut då allt färre föräldrar anstränger sig för att hålla det
levande i hemmet. Tidigare generationer har fått mycket gratis genom att hålla den muntliga
traditionen vid liv åtminstone i hemmiljön. Oavsett majoritetsspråk och förbuden att tala assyriska i
majoritetssamhället så var hemmiljön en fredad zon där endast modersmålet talades. De äldre
samlade hela familjen och berättade sagor som förts vidare från generation till generation muntligt.
Med det fick vi mycket gratis såsom traditioner och kultur.
Det är i första hand ett föräldraansvar, men även ett samhällsansvar. Börja med att läsa
godnattsagan på både modersmålet och svenska. När man omger barnen med sagor och berättelser
vidgas deras fantasi, inlevelseförmåga och språket utvecklas. I sagans värld finns inga etniska eller
nationella gränser, berättelser handlar oftast om allmänmänskliga förhållanden. I sagan finns
världen, traditioner, historia och språk. Genom sagan får man uppfattning om vad som är rätt och fel.
Sagan uppmanar till värderingar, diskussion och läslust och läsförståelse och det i sin tur hjälper
språkutvecklingen i både modersmålet och i andra språk.
Jag vill slutligen uppmana alla småbarnsföräldrar att så tidigt som möjligt börja prata med sina barn
på assyriska och att använda de barnböcker och den litteratur som finns tillgänglig på svenska
bibliotek för att utveckla barnens modersmål, tvåspråkighet och kulturförståelse. Det är
kompetenser som värdesätts alltmer även på den svenska arbetsmarknaden.
Assyriska kvinnoförbundet
Nursel Awrohum
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ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDET STÖDJER INTERNATIONELLA
KVINNODAGEN

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 2016
AKC kvinnosektion firade internationella kvinnodagen i Assyriska kultur föreningen Norsborg i
samarbete med andra föreningar och organisationer bl.a. ABF, S kvinnor vänsterpartiet, Verdandi,
varken hurra eller kuvad, och Innana familjeföreningen.
Kvällens tema började med en Svensk film
"fröken Frimans krig", handlingen var
början till att hur kvinnan började kämpa
för jämlikhet och om sina rättigheter.
Kvällens
program
fortsatte
med
levande berättelser från en ung kvinna från
krigets Syrien, upplevelsen och traumat
under kriget, och på flykt från ett land till
ett annat land.
En annan kvinna från Nederländerna hon
och hennes mindre bror som upplevde
andra världskriget berättade att den
upplevelsen och traumat, som ett barn går
genom är omöjligt kunna ta bort från
hjärnan, sitter kvar och påverkar människan
negativt under sitt hela liv.
Båda berättelser skapade upprörda känslor
hos alla. Den ledde till att folk började
komma med många frågor som skapade
hårda diskussioner under Kvällens program.
Programmet avslutades med framträdande av assyriska folkdanser barn grupp från Assyriska
kulturföreningen i Norsborg. Mycket givande och uppskattad dag för oss alla, och ett gott samarbete
tyckte hela kommittén.
AKC kvinnostyrelsen
Yildiz Kerimo
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DEN INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 MARS - INANNA FAMILJEFÖRENING
Inanna
Familjeföreningen
tillsammans
med
Assyriska
kulturförening i Botkyrka, Assyrien kulturcenter, ABF i BotkyrkaSalem och andra föreningar i Botkyrka firade den 8 mars 2016
internationella
kvinnodagen
tillsammans
i
Assyriska
kulturföreningen Botkyrkas lokaler i Norsborg.
Vi har haft ett antal möten med föreningar och organisationer för att
tillsammans bestämde innehållet i programmet. Vi ville spegla olika
händelser i varandra genom tiden och se liknelser och utveckling.
Det blev en mycket personlig dag. Vi fick höra historier direkt från de
medverkande om händelser i deras liv. Positivt var också att vi i
arbetsgruppen själva deltog i programmet på ett sätt vi inte riktigt gjort
tidigare. Det var en trevlig och förväntansfull stämning. Serveringen av
smörgåsar, kaffe osv fungerade jättebra.
Barndansgruppen från Assyriska kulturföreningen i Botkyrka uppträde med sina
assyriska
danser
och
programmet
dokumenterades av Assyria TV. Vi hade
mellan 70-80 deltagare i lokalen. Den var
fint fixad och stämningen var jättebra.

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN I
NORRKÖPING 2016
Assyriska kultur föreningens kvinnosektion i
samarbete med Bethnahrins kvinnokommittén
som består av olika föreningar och församlingar
bland annat Sankt Gabriel församling, Sankt
Maria klocka torpet församling, Sankt Maria
Ektorp församling, Ninve förening har
tillsammans firat internationella kvinnodagen
den 19/3 2016.
Syftet med det var att lära känna varandra och
stärka känslan av samhörighet.
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Kommittén valde att fira denna dag med en stor fest med mat och drick där så många som möjligt
samlas. Fetsen började med öppningstal där kommittén uttryckte hur viktigt det är med kvinnans roll
både i familjen och i samhället. Syftet med festen var också att vinsten skulle gå till välgörande
ändamål. Firandet var mycket lyckat och antal kvinnor som deltog var 258.

Atea Baravdish. Sekreterare i Assyriska kultur föreningen kvinnosektionen.

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN I SÖDERTÄLJE
Söndagen den 6 mars anordnade vi igen
den internationella kvinnodagen i
assyriska föreningen. Vi fortsatta på
samma linje och tema som förra året,
nämligen att bjuda in assyriska
tjejer/kvinnor och lyfta fram de för deras
kamp och inte sällan svårigheter att
kunna nå deras drömmar och mål i livet.
Generellt får ju kvinnorna jobba mycket
mer än männen för att uppnå sina mål
men särskilt om man inte har svenska
språket som sitt modersmål. Syfte med
detta är att inspirera andra kvinnor att
förverkliga och fullfölja sina drömmar,
stora som små, trots motgångar och
hinder. Att uppmärksamma jämställdheten i synnerhet kvinnors situation och inspirera deltagare att
tänka nytt. Programmet innehåll tre kvinnors berättelser från olika länder, generationer, drömmar
och farhågor.
Det gemensamma för allas berättelser var att alla har sin kamp men med vilja, medvetandegörande
och kunskap går det att komma dit så långt det går. Kvinnorna som valdes hade varierande åldrar,
arbete och utbildning. I år bjöd vi in följande personer:
Flora Hanna Habib är född i Syrien och har en akademisk
utbildning därifrån. Har jobbat med olika projektledning både i
Syrien och England. Har bland annat jobbat på Woman
Empowerment. Flora kom till Sverige för två år sedan, flydde
kriget i hemlandet och redan efter två år behärskar hon det
svenska språket mycket väl. Idag jobbar Flora som handledare
vilket innebär att hon själv hjälper nyanlända med vägledning
och lotsning in i svenska
samhället.
Behiye Aslan är född i Turkiet
och flyttade till Sverige som
10-åring. Hon studerade till
civilekonom men sadlade om
och började jobba inom
byggbranschen som är en
mansdominerad bransch. Hon säger att hennes pappa är hennes
förebild och skapade förutsättningar för henne att förverkliga sig
till den personen hon vill vara. Hon har haft sin pappas ledord med
sig nämligen ”man kan nå vilket mål som helst och inget är omöjligt
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bara man vill”. Hon ärvde intresset för bygg från sin pappa. Hennes budskap var att föräldrar ska låta
sina barn att testa sina egna gränser och intressen utan föräldrarnas förväntningar som för det mesta
har inlåsningseffekter på barnen. Barn kan få välja sin egen väg som får skilja sig från vad föräldrarnas
planer som oftast är traditionella yrken såsom advokat, läkare och ingenjörer. Hon uppmanar alla
särskilt de unga att det inte är omöjligt att förverkliga sina drömmar om man har viljan.
Behiya Tasel Humme som är sjubarns mamma och som har
förverkligat sin dröm från att gå från analfabet till att ta gymnasieexamen i Sverige.
Behiya flyttade från Turkiet till Sverige när hon var ungefär vid 30årsåldern. Hon var gift och hade fem barn. Hon berättade att det
nästan var omöjligt för de assyriska flickorna att gå i skolan. Men
hon hade ett stort intresse och vilja att lära sig att läsa och skriva.
Hon kom att ingå i en grupp av flickor som fick lära sig turkiska,
arabiska eller assyriska av den framlidne prästen Bedrus Shuche.
Han ansåg att det var viktigt med utbildning även för flickorna och
erbjöd de undervisning några dagar i veckan.
Hon valde att lära sig arabiska så att hon kunde hjälpa sin pappa
som då på den tiden fick mycket brev från Syrien på arabiska.
När hon senare flyttade till Sverige och Södertälje fick hon arbete
på Saab Scania. Men viljan och längtan efter att lära sig svenska
och även andra ämnen såsom matematik och engelska gjorde att
hon eftersökte möjligheten att gå någon utbildning. Hon upplevde det som mycket svårt att vara
analfabet och vara beroende av andra för att följa med henne och tolka eftersom hon själv inte
kunde språket. Genom facket fick hon gå svenskundervisning i några månader och sedan lyckades
hon även studera på Komvux och få behörighet i en hel del kurser såsom svenska, engelska,
matematik med mera.
Hon kombinerade jobbet på Scania med familjelivet, hon hann nu bli sjubarns mamma. Hon
studerade på Komvux och jobbade under somrarna på sitt jobb på Scania.
Hon påpekar vikten av att hon har fått mycket hjälp av både sin man och sina barn under tiden hon
studerade. Utan deras hjälp hade det inte varit möjligt för henne att både studera och arbeta
samtidigt.
Hon betonar också vikten av att man ska låta sina flickor att studera, även om det innebär att studera
på andra hemorter eller utomlands.
Samtalet flöt på och kvinnornas personliga berättelser berörde
många vilket var kvinnosektionens ambition. Att beröra och öppna
upp för reflektion av rådande omständigheter, inom den assyriska
gruppen och i samhället i stort, som kan vara hinder för kvinnors
utveckling och självförverkligande. Ett av de viktigaste inslagen i
samtalen var det just det personliga och autentiska som vi, i vår
kultur, inte är vana vid. Att berätta hur det verkligen är att utstå
publikens reaktioner och dömande var riktigt starkt där de yngre
kvinnorna genomgående berättat att en del av våra normer och
värderingar utgör stora hinder för många kvinnor. Samtalet satte
fokus på kvinnan som subjekt och inte som det oftast är att hon är
objekt för dömande och andras omdöme.
Nursel tog tillfället i akt och berättade kort om Assyriska kvinno-
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förbundets verksamhet och planer för kommande aktiviteter. Hon passade på också att visa
kvinnoförbundets hemsida som är www.assyriskakvinnoforbundet.se
Marlen avslutade med att leda ett
gemensamt samtal med kvinnorna
som svarade på frågor som ville få
kvinnorna att berätta om hur de
kunde hitta styrkan av att förändra
sitt liv? Vilket stöd de fick av sina
släktingar? Vad skulle de ge för
tips till andra kvinnor för att
lyckas. Förutom diskussionen med
kvinnorna visade Marlen en bild
som föreställer en liten flicka som
springer från altaret i kyrkan
gråtandes eftersom hon som flicka
inte får gå upp på altaret. Det
öppnade för diskussion med
väldigt engagerad publik att
framföra sina synpunkter och
diskutera, dels orsaken till förbudet att kvinnor inte får gå upp på altaret men även vilka
konsekvenser det får för oss som folkgrupp. Flera ansåg att det är orättvist att vi redan där
normaliserar och anammar bakåtsträvande värderingar som tydligt visar att mannen är normen och
kvinnan är mindre värd.
Flera nämnde även att kvinnor och män inte sitter tillsammans i kyrkan medan andra kvinnor
medvetet sätter sig där männen sitter för att visa på att det är acceptabelt att sitta tillsammans i
kyrkan.
En man i publiken föreslog att vi skulle skriva
ett brev till patriarken för att kräva en
förändring.
Slutligen visar engagemanget i diskussionen
att vi behöver agera normkritiskt i våra
institutioner, såväl religiösa som politiska
och sociala för att skapa den förändringen
som krävs. En folkgrupps utveckling kan ses i
ljuset av den grad som män och kvinnor är
lika. Till ytan kan det se ut som att vi är
jämställda men vi har en lång väg att gå och
behöver en assyrisk feminism som belyser
nödvändigheten i jämställdhet för gruppens
fortsatta existens. Vi lever i diaspora och kan
inte exkludera individer, i synnerhet på grund
av kön.
Vi fick positiva reaktioner med förslag att gå vidare med samtalet där både mammor och föräldrar
kunde diskutera utmaningarna i ”en kvinnas resa”. Vi hade ca: 100 deltagare.
Aygül Aho
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INTERNATIONELLA KVINNODAGEN I STOCKHOLMSFÖRENINGEN
Söndagen den 6 mars uppmärksammade vi kvinnodagen!
Till dagen i ära så har vi i styrelsen bjudit in
föreningens äldre kvinnor för att berätta för
barnen om deras resa från Turabdin till Sverige.
Barnen samlades lite tidigare för att höra Broula
Oussi och Ishtar Rhawi berätta om innebörden av
kvinnodagen. Man berättade för barnen att det
inte alltid har varit självklart med att kvinnor har
fått jobba, gå i skolan, rösta och köra bil mm.
Barnen tyckte att det lät konstigt och hade väldigt
mycket frågor och funderingar kring detta.
Frågor förbereddes till de äldre kvinnorna om
resan de har gjort. Några av dessa frågor var;
Hur kändes det att lämna Turabdin?
Var det svårt att lämna era djur?
Var det svårt att lära sig svenska?
Lekte ni samma lekar som killarna?
Hade ni samma uppfostran som era bröder?
Hur kändes det att komma till Sverige?
Det här är andra året i rad som vi uppmärksammar kvinnodagen genom att låta barnen
ställa frågorna.
Tanken bakom detta är att kvinnodagen inte
bara ska uppmärksammas av kvinnorna utan
även av alla runtomkring. Det är viktigt att man ökar kunskapen om våra mödrar och deras resa, om
olika generationers levnads sätt och framförallt är det viktigt att vi för vidare berättelserna till nästa
generationer.
Styrelsen Stockholms förening

ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE 19 MARS 2016
AKF har haft sitt styrelsemöte och sedan årsmötet i Inanna Familjeföreningen i Norsborg den 19 mars
2016. Inanna Familjeföreningens varma välkomnande uppfyllde oss med energi och entusiast. Till
mötes ordförande valdes Aygul Aho och till sekreterare Hulya Sinemli Gursac. Till mötet anslöt sig ca
30 deltagare från olika föreningar i Sverige. Mötet flöt på med en jättetrevlig stämning och mycket
god mat som Inanna föreningen ordnade.
Vi tackar IFF så mycket.
Ordförande Nursel Awrohum gick igenom
Verksamhetsberättelsen där vi har
konstaterat att mycket av vår budget har
gått till att aktivera föreningarna. Kassören
Elizabet Birol gick igenom den ekonomiska
redovisningen för verksamhetsåret 2015.
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Assyriska kvinnoförbundets hemsida visades på skärm för att så många som möjligt ska kunna hitta
till den.
Inanna Familjeföreningen fick möjlighet att berätta om sin jättefina och kreativa verksamhet. Det
bevittnades av all utsmyckning i föreningslokalen. IFF har utsetts till årets förening två år i rad av
AUF.
Zekiye Cansu som jobbar med Amnesty International berättade om assyriern Gabriel Mousha som är
fängslad i Syrien sedan ca 3 år tillbaka. Syrienregimen anklagar Gabriel för terrorism för att han ska få
den längsta fängelsestraffet. Gabriel Moushes krav var att han kräver mänskliga rättigheter för sitt
folk i Syrien och övriga delar av världen. Gabriel fall har lyfts till Amnesty, på så sätt har de kunnat
påverka så att han har det lite bättre i fängelset. Namninsamling kommer att ske
på Assyriskas FFs första hemmamatch.
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AKITU – ASSYRISKA NYÅRET 6766
För tredje året i rad arrangerar Assyriska
förbunden ARS, AKF och AUF tillsamana med
assyriskaföreningen i Södertälje ett större
firande av Akitu år 6766. Enligt assyrisk mytologi
är dagen då livet, men också kärlekens gudinna
Ishtar som också kallas Inanna hämtar hem sin
kärlek Tammoz från dödsriket och väcker honom
till liv igen. Så som allt annat som vaknar till liv
med vårens ankomst.
Den Svenska och Assyriska flaggan hissades till
musiken av ST: Jakobs Scoutkår.
Förbundsordförandena, förening och kyrkans
ordförande hälsade alla välkomna till Akitu firandet.
I år var det ca 1500 besökare från olika delar av
Sverige. Förutom aktiviteter för de yngre så
som hoppborg, anskiktsmålning, popcorn, och
sockervadd fanns det också dans, sång och tal.
Flera politiker bjöds upp till talarstolen.
Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson(S),
Liberalernas
utrikespolitiska
talesperson
Birgitta Ohlsson(L), Kerstin Lundgren(C), Boel
Godner och Yilmaz Kerimo var några av talarna.
De gratulerade det nya året Akitu och påminde
om allt elände som pågår i våra hemländer
Syrien och Irak. Birgitta Ohlsson sa: -Det är
dags att erkänna dåtidens folkmord Seyfo och
nutidens folkmord och slakt som pågår i Mellanöstern. Hon uppmanade alla kvinnor att engagera sig
i politiken och passade på att gratulera AUFs nya kvinnliga ordförande Katrin Genc.
Programmet bjöd på många sångare så som Nagham Adwar Mosa, Habib Mousa, Ilona Danho mfl.
Föreningens ungdomar bjöd på teater om kärleken mellan Tammoz och Ishtar

17

Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2016

AKC TRADITIONELLA HANO KRITHO FIRADE ÅR 2016
Söndag den 13 mars - dagen innan påskfastan enligt Assyriska ortodoxa kyrkans
tradition - firades Hano Kritho i AKC
lokaler. Kvinnostyrelsen som stod för
planeringen hade även lagat bulgur med
stekt ägg och serverades med sallad.
Frukt och fika med olika bakelser var på
de dukade borden. Selma Hawsho kom
in i salen med dockan som föreställde
Hano Kritho medan sången som berättar
om innebörden av sagan. Barnen var med och eskorterade Selma in till salen. Ca: 70 personer var
närvarande.

SÖDERTÄLJE FÖRENINGENS AKTIVITETER FÖR VÅREN 2016
ZUMBADANS FÖR KROPP OCH SJÄL
Inom ramen för Assyriska Föreningens kvinnosektions
satsning på kvinnors hälsa har vi haft hälsofrämjande
aktiviteter. Två dagar i veckan samlas i genomsnitt 25
kvinnor för samtal om hälsa och vikten av
hälsofrämjande aktiviteter. Majoriteten av kvinnorna

har ett arbete men bär även det största
ansvaret i hemarbetet. Det är ytterst få
kvinnor som delar på ansvaret hemma och får
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utstå stor stress med arbete och hemmet. Att bli medveten om vikten av att vårda sin kropp för att
klara av påfrestningarna i samhället har varit centralt för aktiviteterna. Träffarna erbjuder skratt,
glädje, gemenskap, rörelseglädje och en plats där kvinnor får egen tid att dryfta vardagsutmaningar.
Avslutningsvis avslutar man alltid med assyriska dansen Khazade där även zumbainstruktören har lärt
sig dansa Khazade.

NORRKÖPING ASSYRISKA KULTURFÖRENINGENS VÅRAKTIVITET
2016.
Kvinnosektionen har anordnat en föreläsning om modersmål
och en överraskning om påsk aktivitet för barn och föräldrar
söndagen den 17- 04- 2016
Malfono Jamil Diarbakerli fick berätta hur viktigt det är att
prata sitt hemspråk hemma och
hur det påverkar deras skolgång.
Därefter berättade han lite om
påskens betydelse och varför vi
firar påsk och målar ägg. Efter det
fick barn och föräldrar måla ägg
och gjorde små kycklingar.
Vi avslutade förstås med lekar och dans. Alla hade mycket
roligt och föräldrarna var mycket nöjda med föreläsningen och
överraskningen.

Atea Baravdish, sekrterare Assyriska kultur föreningen i Norrköping kvinnosektion.
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AKFS DELTAGANDE I SIOS-PROJEKT – ”AGERA TILLSAMMANS
NU”
ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS PROJEKTREDOVISNING VÅREN 2016
Det är nu tre år sedan SIOS startade projektet “Agera tillsammans nu”, vars syfte är att
synliggöra etniska organisationernas roll och förutsättningar i arbete mot rasism och andra
formen av intolerans. Målet är att etablera samverkan och dialog mellan etniska
organisationer och andra organisationer och aktörer för att främja gemensamma insatser
mot rasism och andra former av intolerans Assyriska Kvinnoförbundet är en av organisationerna som medverkar i projektarbetet.
Målet är att mångfaldspolitik skall genomsyra
alla samhällssektorer, stärka delaktigheten och
inflytandet
för
etniska
grupper
och
organisationer i Sverige. Det innebär att våra
gruppers betydelse för samhällsbyggande och
berikande ska synliggöras och utgöra en viktig
del i utformnings och utvecklings underlaget i
vårt gemensamma framtida Sverige.
Projektet “Agera tillsammans nu” har som syfte
att synliggöra etniska organisationers roll och
förutsättningar i arbetet mot rasism och andra
former av intolerans. Projektet går ut på att
etablera samverkan och dialog mellan etniska
organisationer och andra organisationer och
aktörer för att främja gemensamma insatser för
att motverka rasism och andra former av intolerans.

ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS MEDVERKAN
Assyriska kvinnoförbundet (AKF) fick en
förfrågan om att medverka i projektet
”Agera tillsammans nu” i slutet av året 2015.
AKF beslutade att medverka i projektet
eftersom detta är en angelägen och viktig
fråga som angår oss alla. Vid första mötet,
som hölls i Assyriska föreningen i Södertälje
den 23 januari 2016, presenterade Julio
Fuentes och Amadeu Batel projektet och
dess syfte. Därefter hölls en workshop med
AKF Styrelse, Assyriska föreningens styrelse i
Södertälje och några andra intresserade. På
workshopen, som varade mellan kl 12-16,
deltog drygt 20-tal personer. Det blev en
givande och stundtals ivrig diskussion kring rasism, främlingsfientlighet och religionsfrihet. Många
frågor och funderingar ventilerades under mötets gång. Det blev tydligt att frågorna och
funderingarna kring integration, rasism och det mångkulturella Sverige var betydligt fler än svaren.
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AKF PÅ TURNÉ MED WORKSHOP OM RASISM I LOKALFÖRENINGAR
AKF beslutade därför att hålla i en serie
workshops på temat rasism och
intolerans i lokalföreningarna runt om i
landet under våren. Hittills har vi besökt
sex lokalföreningar på fem orter Södertälje,
Norsborg,
Stockholm,
Jönköping, Göteborg och Norrköping.
Samtliga workshop hade ungefär
samma upplägg. Vi började med att
presentera projektet, ge en bakgrund
till vad rasism är och sedan fick gruppen
diskutera i storgrupp och i mindre
bikupor. Under dessa diskussioner
behandlades rasism ur olika aspekter.
De frågor som återkommande har behandlats under dessa workshops är:


Vad är rasism?



Hur har rasism förändrats på de
åren vi har levt i Sverige?



Sverigedemokraternas framfart in i
Sveriges Riksdag.



Hur kan vi förhindra deras fortsatta
framfart? Vad kan man göra för att
bekämpa
rasism
och
främlingsfientlighet?

I samtliga presentationer och diskussioner har AKF gjort klart var förbundet
står i dessa frågor.
AKFs inställning i dessa frågor finns också med i stadgar, regelverk och handlingsplaner i
förbundets samtliga verksamheter. Där står att AKF som förbund:
 Tar starkt avstånd från alla former av
rasistiska och främlingsfientliga yttringar
och uttryck.
 Motverkar aktivt strukturer och
åsikter som verkar rasistiskt/främlingsfientligt.
 Accepterar inga former av rasistiska/
främlingsfientliga åsikter uttryck inom
den egna organisationen.
 Är en antirasistisk organisation och
strävar efter att motverkar all form av
diskriminering och intolerans.
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Intoleransen inom/mellan SIOS-förbunden
Redan på första mötet i Assyriska
föreningen i Södertälje, där Julio
Fuentes
och
Amadeu
Batel
presenterade projektet, väcktes frågan
om den intolerans som finns mellan
olika etniska grupper inom SIOS. Frågan
som ställdes till SIOS representanter
var hur SIOS arbetar med intoleransen
som finns inom eller mellan
medlemsförbunden. Något tydligt svar
kom dock inte utan man sa att man
främst arbetar för att motverka
rasismen som finns ute i samhället och
gentemot etniska grupper. Detta är
också en fråga som har diskuterats på
samtliga workshop på turnén i
lokalföreningarna. Under våren har AKF fått uppleva ett tydligt exempel som visar på den intolerans
och brist på förståelse för yttrandefrihet och demokratins grunder som ett förbund visat ett annat
förbund inom SIOS-verksamhet. Det var då representanter för Turkiska kvinnoförbundet krävde att
Assyriska Kvinnoförbundets Seyfoutställning i den SIOS-gemensamma utställningen skulle stoppas.
Turkiska kvinnoförbundet reagerade först inför att utställningen skulle visas i Malmö efter att
utställningen redan hade visats i Stockholm och Göteborg. AKF blev mest besviken på att SIOS
hörsammat Turkiska kvinnoförbundets krav och inte stod upp för demokratins grundrättighet om
yttrandefrihet. SIOS visade på den intolerans och rasism som råder gentemot andra folkgrupper och
minoriter i Turkiet och som än idag efterlevs inte bara i hemlandet utan också i Sverige. Det är en
form av intolerans som SIOS tydligt måste markera mot. Om inte denna medvetenhet finns inom
SIOS-verksamhet hur ska man då framgångsrikt motverka rasism i samhället och som organisation tas
på fullt allvar som en motkraft mot rasism?
Ständigt på agendan
Under våren har AKF haft sex styrelsemöten runt om i landet. Vid dessa möten har vi haft en stående
punkt på dagordningen där vi presenterat aktualiteter och vad som varit uppe till diskussion inom
projektets ramar. Några föreningar som AKF inte hunnit besöka har på eget initiativ tagit upp
projektet och haft liknande diskussioner och föreläsningar på samma tema. Efter genomgång av
projektbakgrunden har öppna diskussioner och diskussioner i bikupor, mindre grupper, hållits och
presentationer av gruppdiskussionerna. Diskussionerna handlade bland annat om Sverigedemokraternas framfart i politiken och hur man kan förhindra att de vinner väljare i kommande val.
AKF planerar att ordna ett sommarläger i juni 2016 och där ett av teman på agendan är projektet
”Agera tillsammans nu”.
Nursel Awrohum, Ordförande för Assyriska kvinnoförbundet
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ASSYRISKA KVINNOFÖRBUNDETS LÄGER I ÖREBRO 17-19 JUNI
2016
Bokskriveri och kvinnohistoria, mat, motion och stress samt mänskliga rättigheter var
några av de teman som var uppe till diskussion under veckosluts lägret i Örebro den 17-19
juni. Ett 30-tal kvinnor från lokalföreningar runt om i landet deltog i det tre dagar långa
lägret på Klotets kursgård.

DAG 1
Ett 30-tal kvinnor från Göteborg,
Jönköping, Linköping, Norrköping,
Södertälje och Norsborg deltog i
lägret som arrangerades av
Assyriska kvinnoförbundet. Väl
framme på kursgården samlades
alla lagom till lunch.
På kvällen, efter middagen, hölls
en skrivarverkstad. Alla lägerdeltagare fick i uppdrag att skriva
om en upplevelse eller någon händelse i livet som de har starka minnen från. Kanske något som rör
dem själva eller som en nära anhörig har berättat för dem. Det skulle vara en händelse som har
påverkat och berört dem själva. Alla skrev så att pennorna glöd i cirka en timme. AKF:s förhoppning
är att skrivövningen kan vara underlag för en kommande bok om assyriska kvinnors historia. Texterna
kommer författarna att mejla till AKF när de har renskrivit dem. Efter en intensiv timme med
koncentration och skrivande behövde deltagarna släppa loss och umgås under friare former. Dagen
avslutades med allsång och dans in på små timmarna.

DAG 2
Sedvanligt på assyriska läger började vi dag två med att sjunga nationalsången ”Dashta dbakoba”
klockan 07.30 och på det en timmes promenad. Därefter inväntade en härlig frukost. Dagens första
föreläsning startade klockan 09.30 med Zahras Ousis som talade om stress, mat och människan. Det
blev en livlig diskussion i små och stor grupper som leddes av henne. Ämnet skapade engagemang
och det var många som ville dela med sig av egna erfarenheter kring sin vardagssituation. Efter
lunchen fortsatte vi med ämnet motion och motionens inverkan på kropp och själ. Kvinnorna deltog
aktivt i diskussionen och delade med sig av sina erfarenheter och olika knep som man använder för
att må bra.
Efter Zahra tog Zekiye Cansu vid och pratade
om sitt engagemang i om Amnesty
International. Zekiye berättade också om
fängslade Gabriel Moushes situation i Syrien
och om arbetet med att försöka frige honom.
Han har suttit fängslad i Syrien i snart tre år.
Syrien anklagar honom för terroristbrott bara
för att han kräver mänskliga rättigheter för det
assyriska folket i Syrien. Det blev en intressant
diskussion kring vad engagemang i Amnesty kan
åstadkomma för människor som blivit orättvist
fängslade och anklagade för påhittade brott.
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Därefter var det åter dags för fysisk aktivitet och egen tid där de flesta valde en lång promenad. Efter
middagen hade Yildiz Kerimo, Elizabet Birol och Linda Aydin ansvaret att organisera underhållning
och olika roliga lekar under kvällen. Sedvanligt avslutades dagen med sång och dans.

DAG 3
Vi startade även dag tre med ”Dashta dbakuba” vår nationalsång och en lång och härlig morgonpromenad i skogen. Efter frukosten var halva Södertälje gänget tvunget att åka tillbaka eftersom det
var derbymatch mellan Assyriska och Syrianska och flera av deltagarna skulle vara funktionärer under
matchen. De övriga som var kvar samlades kring olika gruppövningar för att stärka gruppsammanhållningen. Lägret avslutades med lunch och kaffe ute i solen innan alla hjälptes åt att städa
undan det sista som visade prov på gott lagsamarbete.
Stort tack till alla underbara kvinnor som var med på lägret.
Assyriska kvinnoförbundets styrelse, Nursel Awrohum

FÖRELÄSNING OM STRESS AV ZAHRA OUSI
VAD ÄR STRESS?
I teknikens värld så pratar men om något som
deformerar kroppen, dvs. förstör kroppen. I
medicinens och biologins värld så handlar det om
hur en människa klarar av alla påverkningar och
påfrestningar i kroppen; fysiska-, psykiska- och
sociala påfrestningar. Alla påfrestningar i livet
leder till stress, viktigt är att veta att det är
naturligt.
Naturligt fenomen
Stressen är något som finns naturligt i våra liv.
Kopplingar i hjärnan säger oss att vi är stressade.
Konsten ligger i hur vi hanterar den för att
fortsätta må bra – att nå en balans.
Samhällsproblem
Stress är ett samhällsproblem inte bara bland vuxna, män och kvinnor, utan smyger sig ner till yngre
barn och detta är oroväckande. Stress i skolan riskerar att drabba barnens emotionella och
intellektuella utveckling, samtidigt som lärarna flyr ohälsosamma skolmiljöer.
Stress - inte bara skadlig
Det finns positiv stress och negativ stress.
Starka positiva upplevelser leder också till
stress. Lagom mycket stress är faktiskt
hälsosamt.
Negativ Stress är upplevelserna av
obehagliga händelser. Men inte långvarig
exponering av starka upplevelser av stress
Vad säger forskningen?
Ju längre stressen pågår, desto farligare
blir den. Vi vänjer oss inte vid stress.
Istället minskar vår stresstolerans, dvs. förmågan att tåla påfrestningar, vilket kan leda till
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”utbrändhet”. Ju fler påfrestningar vi utsätts för på samma gång, desto svårare blir stressen.
Situationer där vi känner oss maktlösa, utan möjlighet att själva göra något, är värre än när vi kan
påverka situationen med vår egen aktivitet. Vår hälsa kräver att vi ibland upplever stress. Negativ
stress, som är förenad med känslor av olust, är farligast för hälsan. Positiv stress, som är förenad med
känslor av glädje och lust, är snarare nyttig. Alla människor blir stressade, det är naturligt för kroppen
att säga ifrån när det blir för mycket, egentligen handlar det om att hjärnan säger ifrån och kroppen
som reagerar. När kroppen utsätts för stress så utsöndras ACTH (ett adrenalin hormon) och kortisol i
hjärnan som leder till att kroppen får omfattande vävnadsförändringar.
Vad händer med kroppen…
Fysiologiska: Nervsystemet, hormonsystemet, immunsystemet påverkas. Genom insöndring i blodet
av stresshormonerna, adrenalin och noradrenalin försätts kroppen i ett alarmtillstånd.
Hjärtfrekvensen ökar, blodtrycket stiger, muskelspänningar ökar och andningen blir snabbare. Socker
och fettreserver som finns lagrade i lever och fettvävnad, frigörs för att ge musklerna nödvändig
energi. Kroppen är beredd till KAMP eller FLYKT
Motoriska beteende förändringar:
den ökade muskelspänningen leder
ofta
till
darrningar,
stelhet,
talstörningar
och
spänd
kroppshållning.
Störningar av tankeverksamheten:
stark stress medför att vi lättare
felbedömer situationer, får svårare
att koncentrera oss och glömma
bort.
Känslostörningar: stressreaktionen
kan leda till obehagliga känslor;
rädsla, ångest, vrede, skuld osv. Den
negativa stressen är förenad med
obehag och den positiva med
lustfylldhet. Jag skulle vilja presentera några stresshanteringsmetoder men även visa på hur man kan
hjälpa kroppen själv, vilket är väldigt grundläggande och självklara saker.
Avslutning
Lagom stress är bra för människan
men om man utsätts för mycket
av stress under en lång tid så kan
det bli skadligt. Det är ytterst
individuellt för vad man tål och
klarar av. Med den avslutande
sammanfattningen så vill jag säga:
Ta hand om er, livet lever vi nu.
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MAT OCH MÄNNISKAN - VAD ÄR NYTTIGT OCH HÄLSOSAMT
Mat är energi för kroppen. All mat som kommer in i kroppen genom munnen, omvandlas till energi
som går ut till varje del i kroppen som vi kallar för celler. Denna kemiska omvandling gör att vi orkar
med dagarna. Kroppen blir ”naturligt hungrig” flera gånger per dag, det är ett tecken på att du ska
äta. I vår kost innehåller proteiner. Proteinet får kroppen att byggas upp. Muskler hormoner och
immunförsvar förstärks. Proteiner finns i framförallt kött, fisk, ägg, mjölk och mjölkproteiner.
Det finns också i grönsaker såsom linser, bönor, ärtor och spannmål (majs, vete, ris)
Kolhydrater är ett av våra
mest
energigivande
näringsämnen och kroppens
största bränsle. Eftersom
kroppen inte kan lagra stora
mängder kolhydrater så
måste det komma genom
maten varje dag i alla
måltider. Största delen av
kolhydraterna ska komma
från stärkelse och minst från
socker. Om man äter för mycket kolhydrater än vad kroppen kan förbruka som energi blir det till en
lagring i form av fett, framför allt kolhydrater som kommer från socker. Mer om kolhydrater…
Stärkelse finns i bröd, flingor, grönsaker, ris, pasta. Socker finns i strösocker, läsk, frukt och godis
Fibrer finns i grova spannmålsprodukter, rotfrukter, grönsaker, linser, bönor och frukt.
Vatten
Vatten är vårt viktigaste näringsämne.
Finns bundet i maten, ex. gurka består
av 98 % vatten. Minst 60 % av vår kropp
består av vatten. Vi kan vara utan mat
en längre period men utan vatten så
dör vi inom några dagar.
Vitaminer
Olika vitaminer som finns i maten är A,
B, C, D och E. Superviktiga för
människan, som inte bildas tillräckligt
mycket i kroppen utan behöver tas in
via maten. Brist på vitaminer kan bl.a.
leda till att hår och naglar snabbt går
sönder.
Mineraler är viktiga för att kroppen ska må bra. När kroppen inte bildar tillräckligt med vitaminer
måste det intas genom kosten. Ex. på mineraler är Järn, Kalcium, Zink, Magnesium och Natrium som
finns i mjölk, ost, broccoli, fisk.
Avslutning
Mat är vårt bränsle i livet men lika viktigt ska det vara njutning och ökar livskvaliteten.
Tänk på vad du stoppar i dig, balansera livet med energi in och energi ut.
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KVINNOR I RÖRELSE

Vi är byggda för att röra på oss. Fysisk aktivitet innefattar all kroppsrörelse som är ett
resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som resulterar i en ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet används som ett överordnat begrepp och innefattar
kroppsrörelser under såväl arbete som fritid och olika former av kroppsövningar, till
exempel idrott, lek, kroppsövning, gymnastik, motion och friluftsliv.
VARFÖR SKA MAN HA FYSISK AKTIVITET
Att träna eller utöva fysisk aktivitet är enligt forskning en mycket viktig del i att hålla sig frisk i livet.
Forskning visar att det finns stora hälsovinster för den som tränar regelbundet och det är aldrig för
sent att börja.
VILKA HÄLSOVINSTER?
 Energiförbrukningen ökar
och det behövs för att
minska bukfettet många
samlar på sig med åren.
 Blodsockernivån
sjunker
och stabiliseras.
 Motion motverkar en hel
rad sjukdomstillstånd
 För
högt
blodtryck,
övervikt,
bukfetma,
åldersdiabetes
och
blodproppar.
 Hjärtat pumpar effektivare
och det ökade blodflödet
stimulerar nybildning av
blodkärl.
 Risken för hjärt- och
kärlsjukdom halveras.
 Risken för demens, bröst- och tjocktarmscancer, artros och depression minskar också.
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VILKA HÄLSOVINSTER?
Benskörhet är ett problem hos kvinnor,
skelettet tappar sin styrka och fasthet. Fysisk
aktivitet hjälper kvinnor att stärka benen. Åter
igen, det är aldrig försent att börja motionera
och få en hälsovinst i livet.
FORSKNINGEN
Man har kommit fram till att 30 minuter per
dag räcker för att hålla sig frisk med träning.
Forskning visar nämligen att även måttlig
motion ger stor utdelning. Träningen ska
innehålla en pulshöjning, dvs. få hjärtat att
anstränga sig och resultera att du andas
snabbare.

ETT BRA ORDSPRÅK AV EDWARD STANLEY
”En som tror att de inte har tid med fysisk aktivitet måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom”
VAD HÄNDER MED KROPPEN OCH HJÄRNAN?
Våra kroppar är byggda för rörelse. När du rör dig kommer ditt system i gång, som en motor. Det
händer mycket i kroppen som gör att du känner dig piggare och starkare. Blodcirkulation ökar och
cellerna kan ta upp mer syre. Kroppen tar då lättare hand om förhöjda blodfetter och
stresshormoner, som till exempel adrenalin och kortisol. Mindre stresshormoner avlastar hjärtat och
förbättrar både humör och sömn.
MOTIVATIONEN
Att hålla en regelbunden
träningsdos kräver en motivation.
Forskningen säger minst 30
minuter per dag, men du måste
hinna
bli
ansträngd.
Inte
nödvändigtvis svettas Gå till och
från grannar, jobbet, andra
aktiviteter. Bästa vardagsmotionen är gå upp för trappor – inte
rulltrappan eller hiss.
AVSLUTNING
All fysisk aktivitet är bra för
människan, tänk på att korta
promenader i rask takt ger effekt
på sikt.
Det finns många hälsovinster i att
röra på sig, som vi nämnt innan.
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BARNUPPFOSTRAN DÅ OCH NU
Tiden då när vi var små var det viktigt att föräldrarna inte skämde bort barnen, inte ens
när det handlade om spädbarn. Spädbarnen kunde ligga i vaggan hela dagarna. En sträng
uppfostran var en bra uppfostran, det skulle vara system och struktur. Föräldrarna var ute
på fälten far och morföräldrar tog oftast hand om barnen. Det var skamligt av papporna
att krama och pussa på sina barn framför sina egna föräldrar. Det lades stor vikt vid att
barn uppförde sig ordentligt. Många såg fysisk bestraffning eller i alla fall hot om fysisk
bestraffning som en naturlig del av barnuppfostran. Det var också väldigt naturligt att barn
skulle hjälpa till i hemsysslor och lära sig ett yrke vid 7-8 årsålder. De kunde vara lärlingar
hos någon som hade eget företag som tex skräddare, frisör, plåtslagare eller annat. Aga
var väldigt vanligt på den tiden. Inte bara av föräldrarna även lärare, präster, nära släkt
kunde slå barnen.
Dagens föräldrar vill gärna att deras barn ska få självförtroende, samtidigt vara sociala och bra på att
samarbeta med andra. Det är få som känner igen sig i den auktoritära föräldrarollen från 1950 och
60-talet. Nu talar vi om förhandlingsgenerationen, där barn betraktar det som föräldrarna säger som
förslag de kan godta eller förändra med hjälp av förhandlingar och dialog.
OLIKA FÖRÄLDRATYPER
Det finns olika föräldratyper: den auktoritära, den bestämda,
den eftergivna och den oengagerade föräldern. Auktoritära
föräldrar är stränga när det gäller uppförande, använder sig av
bestraffning och är inte alltid så bra på att svara på barnets
kontaktförsök. Bestämda föräldrar sätter tydliga gränser och ser
till att barnen följer dem. De är måna om att föra en dialog med
barnen och motivera varför de har satt upp vissa regler.
Eftergivna föräldrar är intresserade och engagerade i sina barn.
De lägger inte någon större vikt vid att markera gränser och kan
ofta ge sig när det blir diskussioner om vad barnet får och inte
får göra. Oengagerade föräldrar är inte så bra på att prata med
barnen och lyssna på dem och är heller inte intresserade av att
vägleda barnen i vad som är rätt och fel.
Det är inte lätt och inte helt självklara gränser mellan dessa
kategorier, men kanske kan det ändå vara nyttigt att fundera
över vilken typ av förälder du är.
Barn till bestämda föräldrar har ofta fler vänner än barn i de
andra kategorierna och dessutom ofta klarar sig bättre i skolan
och i samhället. Mycket tyder på att föräldrar som är bestämda
lägger vikt vid att prata och har dialog med barnet. De lär sig att
följa sin inre drivkraft. Barnen håller sig inom de gränser som
föräldrarna har satt upp, även när föräldrarna inte är i närheten.
NÄR FÖRÄLDRARNA ÄR ÖVERENS OM UPPFOSTRAN
Det är inte alltid så lätt att enas om vilka regler som ska gälla i ett hem. Det är viktigt att föräldrarna
är måna om att uppfostran ska vara konsekvent. Det allra bästa och självklara är att föräldrarna ska
vara överens om vilka regler som gäller och tillämpar dem på samma sätt. Då underlättar det för
barnet också när de kommer ut med samma budskap och samma regler. Det är en fördel om
föräldrarna kan vara i dialog med varandra, så att de kommer fram till en gemensam uppfattning om
var gränserna går.
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Föräldrarnas bör inte diskutera barnuppfostran framför barnen.
Om du ser eller hör att din partner gör något som du inte kan
ställa upp på är det bäst att vänta med att prata om det tills ni är
ensamma. Det är bäst för barnet och er själva.
Barn som bor hos skilda föräldrar är det bäst att inte förvirra de
med regler som inte gäller överallt, inte minst för de allra minsta
barnen. Om ni inte klarar det är det viktigt att vara tydlig med
vad du förväntar dig av barnet hemma hos dig.
Oavsett hur förhållandet är mellan dig och den andra föräldern,
får du se upp så att du inte dras in i en tävling om vem som är
den mest populära föräldern. Det bästa är självklart om ni
föräldrar kan ha en dialog kring barnuppfostran. Något av det
allra svåraste och jobbigaste för barn är när föräldrarna inte är
överrens och pratar illa om den andra föräldern inför barnet. Det
är tyvärr inte så ovanligt när föräldrarna t.ex. är skilda och har
delad vårdnad. Om de här konflikterna består kan de bidra till
psykiska besvär hos barn.
Nursel Awrohum, Ordförande för Assyriska kvinnoförbundet
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Familjeläger 15-17 juli 2016

Sommarläger genom åren
Assyrien Kulturcenter i Botkyrka (AKC) har sedan bildandet 1997 anordnat 16 sommarläger. 13 för
barn och ungdomar i samarbete med andra närliggande assyriska föreningar och de tre senaste
lägren för familjer i alla åldrar. Anledningen till övergång till Familjeläger för alla åldrar var minskat
intresse från barn och ungdomar. Konceptet "Familjeläger" visade sig vara det rätta åtminstone för
de gångna tre åren. Det var ett bra tillfälle för alla familjemedlemmar att umgås tillsammans. Både
Inanna Familjeföreningen i Botkyrka och
Assyriska Föreningen i Södertälje anordnade också Familjeläger på med samma koncept.
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Även om vi självklart hade velat arrangera barn- och ungdomsläger varje år och tycker det är tråkigt
att intresset för dessa minskat så är vi ändå glada att flera föreningar i Storstockholm hittat ett
lägerkoncept som lockar väldigt många deltagare. Fördelen med ett familjeläger är att det är just
hela familjen som samlas, från far- och morföräldrar till deras barnbarn och det skapar en lägerkänsla
som man inte hittar någon annanstans.

Ny lägergård i år
Sommarlägren under de gångna åren har genomförts i olika lägergårdar. De flesta i Ansgardsgården i
Flen som var nästintill perfekt men i år var det dags att prova en ny lägergård. Och så småningom
hittade vi Björkögården som ligger norr om Norrtälje i Roslagen på Väddö - ca. 130 km från Botkyrka.
Björkögården ligger mitt i naturen, långt bortom storstadens stress, i Roslagens famn. Den är
uppskattad av gästerna för den trivsamma miljön, de fräscha rummen och den barnvänliga miljön
nära till sjös.

Med det stora praktiska köket och matsalen kunde man tillaga mat till de 98 personer som
deltog i lägret. Det andra positiva är att man hade tillgång till kanoter, roddbåtar, fotboll,
brännboll, volleyboll och kubb m.m.

32

Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2016

Planering
Liksom de gångna åren vad gäller planeringen av Familjelägren höll vi fast även i år i principen att
det är lägerdeltagarna som ska få bestämma vilka aktiviteter vi ska genomföra samt vilken mat vi
ska ha.
Aktiviteter: föreläsning om assyriska språket för vuxna och barn, gympa varje morgon, sjunga
nationalsång, brännboll, bad, kanot, 5-kamp, fest och flera andra aktiviteter.

Genomförda aktiviteter
Vädret var turligt nog bra under lägret och bidrog till att vi kunde genomföra nästan samtliga
ovan nämnda aktiviteter. För varje aktivitet ansvarade 1-3 personer som planerade och
organiserade just den aktiviteten. När det gäller bad och kanot så var det föräldrarna som
ansvarade för sina barn. Vad gäller föreläsningar var det meningen att Ninib Lamassu skulle hålla
dessa. Han är bosatt i England och i egenskap av en poet och författare hade han bjudits in för
att föreläsa om bl.a. språket men fick tyvärr förhinder i sista stund.
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I stället kontaktades Isa Garis, sekreterare för St. Gabriels Klostret i Assyrien (sydöstra Turkiet)
som befann sig på besök i Sverige, att komma till lägret och informera om assyriernas situation i
Assyrien. Även han fick förhinder.
Självklart är det tråkigt att det inte blev en föreläsning för deltagarna men just förhinder i sista
stund är svåra att förutse. Trots detta var planeringen av aktiviteterna väldigt bra genomförd och
det vi missade i föreläsningarna fick helt enkelt kompenseras i alla livliga diskussioner som pågick
under lägret om vårt

Militärkuppförsöket i Turkiet - ett stort diskussionsämne
Första kvällen den 15 juli, medan vi satt i matsalen vid ca. 22 tiden fick vi via sociala medier höra
att det pågick en militärkupp i Turkiet. Plösligt blev nyheten ett stort diskussionsämne för nästan
alla vuxna. Det rådde naturligtvis olika åsikter. Det som höll på hända i Turkiet kommer utan
tvekan påverka även de flesta assyrier världen över. Diskussion om ämnet fortsatte till sent på
natten och även under hela lägerperioden.

Avslut
Den tredje dagen efter frukost fick alla deltagare städa sina rum och efter en del gruppbilder och
farväl började deltagarna åka hem. Alla var nöjda och tyckte att även nästa år kan man tänka sig
att komma till samma gård. Det är glädjande att lägret blev lyckat, det ligger väldigt mycket
planering bakom denna för att barn och vuxna ska få fantastiska dagar tillsammans som
förhoppningsvis även lämnar något hos varje person som kommer dit. Vi ser redan fram emot
nästa års familjeläger!
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ASSYRISK SOMMARFESTIVAL MED MAT, DANS, TEATER OCH
KULTURUPPVISNING
Hela stora torget i Södertälje
centrum
förvandlades
under
lördagen den 20:e augusti till en stor
assyrisk sommar-festival. Assyriska
förbunden ville synliggöra det som
våra föreningar gör för allmänheten.
Det var Assyriska riksförbundet,
Assyriska
kvinnoförbundet
och
Assyriska ungdoms- förbundet som i
samarbete anordnade festivalen.
Det var en del föreningar som deltog
under denna dag, bland annat med
att ställa upp med egna stånd men
även att deras medlemmar ställde
upp med olika uppträdanden på
scen. Våra föreningar har en hel del
som de ägnar sig åt i sina verksamheter och på det här sättet vill vi även att allmänheten tar del av
våra föreningar och dess aktiviteter. I vanliga fall har vi liknande evenemang inom våra föreningar
där majoritetsbefolkningen inte har möjligheten att närvara.

Detta är något som vi vill ändra på.
Det var full fart mad dans, sång, teater och musik på torget
i Södertälje centrum. Vi dansade olika danser så som
”Hasade, Gubare, Bagiye och Shekhane”.
”Hasade”
betyder skörd. Under skörde- perioden dansade man på
åkrarna och tackade för skörden man fick för året.
Assyriska föreningen i Botkyrka ställde upp med
dansuppvisning och teater av en barngrupp där de lyfte
upp vikten av att bevara sitt modersmål. Zumba gruppen i
Assyriska föreningen i Södertälje ställde upp med dans.
Projektet
Läsa
För
Integration
spelade
teaterföreställningen ”Gumman och räven” som är en
klassisk assyrisk saga som har berättats i flera generationer.
Samma grupp dansade även ”Bagiye” där allmänheten
bjöds upp att delta. Assyriska Stockholmsföreningens
barngrupp var också på plats och dansade.
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Det var ett flertal föreningar som sålde
olika maträtter så som assyrisk pizza,
piroger, dolmar, biffar, kaffe och
bakelser. På plats fanns även S:t Jakobs
scoutkår som demonstrerade hur man
knyter olika knoppar. Vi hade även
Waw Allap som sålde assyriska
skulpturer av fiberglas och annat
material. Assyrier utan gränser var
också på plats och informerade om
deras välgörenhetsorganisation. Vi
hade ett fiskdamm till alla barnen på
torget. Alla barn som uppträdde fick
också en godispåse och en matkupong.
Sist men inte minst hade vi tre
sångaren som sjöng live. Det var Esagella
Cherry, Nadia Louice och Ninip Abdulahad
Lahdo.
Festivalen var en succé och torget var fullsatt
med nyfikna människor, stolta föräldrar och
glada ungdomar och nöjda funktionärer.
Festivalen går att återupplevas genom att
läsas om, då LT var på plats och
uppmärksammade festivalen. Festivalen går
även att se om på Assyria TV var på plats och
bevakade hela festivalen.
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SÖDERTÄLJE ASSYRISKA FÖRENINGENS FAMILJELÄGER
ÅR 2016
Assyriska
föreningen
i
Södertälje
anordnade för andra året i rad ett
familjeläger på Björkögården utanför
Norrtälje mellan den 7-10 juli 2016. Det
var 67 personer mellan 0-80 år som
deltog i lägret. Det blev oförglömliga
lägerdagar. Det var väldigt bra och
harmonisk stämning bland deltagarna.
Alla deltagare var nöjda och positiva.
Nursen B gjorde bra jobb med alla
förberedelser
inför
lägerdagarna.
Kvinnosektionen kallade till möte långt
innan vi skulle åka så att medlemmarna
kände sig delaktiga från allra första
början. Yakob inhandlade maten med
överflöd.
Den 7 juli i samlades vi utanför föreningen för att
packa in allt och åkte iväg med inhyrd buss till
Björkögården. Vi fick nästan inte plats med väskorna
och vagnarna pga så mycket mat. Till middag var det
grill varje dag. Vi hade grill mästarna Sargon, Bashar,
Banibal och Justin som grillade. Vi gjorde grupper
som ordnade frukostar och luncher. Tack även till
Kashir som tog hand om alla barnen med lekar och
annat. Han körde fem-kamp, brännboll, dragkamp
mm. Inte minst sista eftermiddagen spelade barnen
teater. De spelade sagan Qashto och Talo (gumman
och räven). En klassisk saga som alla barn har hör i
alla tider.

Varje kväll var det dans för stora och små. Bagiye
var en favorit dans. Tillslut kunde alla dansen. Vi
körde även charader.
Vi lyckades titta på en EM-matchen mellan
Tyskland och Frankrike som slutade 0-2 till
Frankrike.
Vi hyrde roddbåtar och kajak för alla som ville
vara på vattnet. För många var det första gången
och de var överlyckliga.
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Vi fick besök av AssyriaTV och Nemrud Kurt
Haneke föreläste om sin bok ”De döda lär av de
levande”. Barnen och de vuxna kunde ställa
sina frågor och funderingar kring boken och
svärdet år Seyfo. Överlag var familjelägret
väldigt lyckad och platsen Björkögården var
väldigt fin och alla ville ha en hel vecka nästa år.
Några av barnen sa att de ville vara där i 1000
dagar.

Familjelägret på Björkögården fokuserade på
social sammanhållning genom varierade
aktiviteter där alla oavsett ålder deltog. Vi
erbjöd fysiska såsom kulturella och
natursköna aktiviteter med omedelbar närhet
till strand, skog och stora lek ytor. Vår
lekledare anordnade 5 kampstävlingar,
brännboll och kajaktävling samt traditionella
assyriska lekar såsom mandelo. Vi hade
högläsning och sagor för barn som de även
framförde som teater. Föreläsningen av
Nemrud Kurt om hans val att bli författare
och varför hans skrev en bok efter att ha rest till hemlandet var en upplevelse för stora och små.
Sällskapslekar som charader mm var en favorit. I utvärderingen sa flera föräldrar att lägret träffade
precis vad de hade förväntat sig, att deras barn ska få en gemenskap i assyriska föreningen och
koppling till föreningen som är väldigt viktigt för deras identitets utformning.
Det mest fantastiska var sammanhållningen, beblandningen av människor i alla åldrar, bakgrunder
och mötet med de natursköna skärgårdarna som för många var en första gångs upplevelse.
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ASSYRISKA KVINNOR I RÖRELSE
Assyriska
föreningen
anmälde sju st. kvinnor som
skulle representera Assyriska
kvinnorna på Tjejmilen. Det
var första gången vi gjorde
det som förening. Vi var sju
deltagare
bland
47000
anmälda. Det var verkligen
en upplevelse att se så
många kvinnor på ett och
samma ställe på Gärdet i
Stockholms. Vi åkte med
pendeltåget till Stockholm
och
tunnelbana
till
Östermalm för att hämta
våra
startpaket
med
nummerlappar.
Därifrån
promenerade vill till Gärdet.
Vi gick runt och tittade på
alla utställare. Det var 15 olika
start grupper och vi hade
grupp 11 som startade kl.
14.20. Sonya Aho var duktigast
i vår grupp och kom i mål på
en timme och två minuter.
Nästa gäng kom fram på en
timme och 20 minuter och
sista gruppen kom på en
timme och 35 minuter. Alla
fick medaljer. Vi var stolta och
hade en jätte trevlig dag
tillsammans.
Vi
blev
intervjuade av Roosh live som
sände direkt från Gärdet. Det
är viktigt
för assyriska
kvinnorna att synas i alla
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sammanhang för att marknadsföra sitt folk och vi hade på oss AKF tröjor .
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TURKISK FÖRFATTARE SOM BRYTER TABU FÖRELÄSTE OM SEYFO
Söndagen den 11 september hölls en föreläsning om Seyfo i Assyriska Kulturhuset i Södertälje av
den turkiske författaren Kemal Yalcin. Han är en av få framstående turkar som bryter mot tabut
kring folkmordet.
Kemal Yalcin föddes i
Turkiet
men
hans
vänsteraktivism gjorde att
han i början av 1980-talet
flydde undan den turkiska
militärjuntan till Tyskland,
där han bor än idag. Han
har skrivit många böcker
om folkmordet under det
Ottomanska rikets styre
men till en början
handlade hans böcker
enbart om folkmordet på
armenier och pontiska
greker. Efter att ha fått
förfrågan om varför han
inte skrivit om folkmordet
på assyrierna så gav han
ett löfte att i framtiden
även publicera böcker om folkmordet på assyrierna. Han höll sitt löfte och igår föreläste han om sina
böcker och deras innehåll kring den assyriska tragedin under folkmordsåren.
Författaren var välbekant med den
assyriska historian och han berättade om
allt ifrån dess rikes uppkomst och allt vad
det assyriska folket varit med om, gott som
ont, fram till idag. Kring folkmordet lyftes
det upp intresseväckande detaljer och värt
att nämna är hur väl författaren betonade
vikten av kvinnornas roll under Seyfo. Utan
kvinnorna hade barn och sjuka dött,
männen hade svultit ihjäl och försvaret av
vissa byar hade inte varit möjligt.
Kemal Yalcin berättade att det i början av
1900-talet fanns drygt arton och en halv
miljon människor i det Ottomanska riket. Av dessa var cirka en fjärdedel kristna, det vill säga fyra
miljoner människor. Enligt honom så skulle det finnas 15 till 20 miljoner kristna i dagens Turkiet ifall
folkmordet inte ägt rum. Antalet kristna idag är under hundra tusen och assyrierna uppgår till en
siffra på mindre än femtontusen i hela Turkiet.
Efter föreläsningen fick publiken chansen att ställa frågor till den turkiske författaren, en fråga var
kring boken och ifall det är tänkt att den ska översättas till andra språk än turkiska, däribland
engelska. Enligt författaren finns planer på en tysk översättning men när det kommer till den
engelska översättningen är det en ekonomisk fråga.
- "Den här boken handlar om er och den är till för er, det är om folkmordet på det assyriska folket.
Ändå säljs inte dessa böcker i den mån som de borde, här finns idag massor av exemplar av böckerna.
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Om inte dessa säljs hur ska vi då kunna tala om en engelsk översättning? Jag är beredd att låta dessa
översättas imorgon, men det är ert ansvar och det är hos er som ansvaret ligger."
Kemal har fullständigt rätt i det han säger, uppgiften ligger hos det assyriska folket för att få till en
förändring. Författaren har genom flera års slit gett oss den grund som behövs för att upplysa
omvärlden om det vårt folk fått
genomlida
under
första
världskriget. Nu gäller det för oss
att bygga vidare på denna grund
och fortsätta i samma fotspår. Det är
endast genom flitigt arbete,
opinionsbildning och spridande av
kunskap
som
ett
globalt
erkännande av det assyriska
folkmordet kan bli verklighet.
Kemal Yalcin gav ett intryck av en
glödande passion för den assyriska
frågan, genom att enbart studera
hans tal- och kroppsspråk så kunde
man se att det var en sann
människorättskämpe och aktivist.
Följande ord, uttalade av författaren kommer säkerligen att följa med var och en av deltagarnas
hjärtan
hem:
- "Mina kära assyriska bröder, jag respekterar er alla och ber som turk om ursäkt för folkmordet. Er
smärta och lidande är min smärta och lidande"
Vi tackar Kemal Yalcin som lagt ned 12 år av sitt liv för att skriva dessa böcker om folkmordet. Vår
kära broder, det är vi som respekterar dig och vi böjer våra huvuden av respekt för det du gjort för
vårt folk.
Kemal Yalcin´s böcker om Seyfo finns att köpa på: http://www.tigrispress.com/bocker/bocker-paassyriska/suryaniler-ve-seyfo.html

Arrangörer: Assyriska Kvinnoförbundet, Assyriska Ungdomsförbundet, Assyriska Distriktet i
Göteborg, S:t Jakob av Nsibin Kyrkan i Södertälje, Assyriska Föreningen i Södertälje, Assyriska
Kulturföreningen i Botkyrka, Assyrien Kulturcenter i Botkyrka, S:t Gabriel Kyrkan i Göteborg.

Nemrod Barkarmo
Styrelsemedlem i Assyriska Ungdomsförbundet
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DE VILL GE EN RÖST ÅT KRIGETS GLÖMDA OFFER
”De som lider mest är kvinnorna”
När krig bryter ut är det kvinnor och barn som
drabbas värst. Samtidigt är det vanligtvis också
deras röster som hörs minst. Det vill Assyriska
kvinnoförbundet få ändring på med en konferens i
dag.
SÖDERTÄLJE. Inbördeskriget i Syrien har pågått i
över fem år och orsakat den största
flyktingströmmen sedan andra världskriget. Men
många är också kvar och som vanligt i krig drabbas
kvinnor och barn värst. Assyriska kvinnoförbundet
vill uppmärksamma det och ge dem en röst i och
med den internationella konferens som de
anordnar i EU-parlamentet i dag torsdag.

LT-artikeln 29 september

Oftast är det männen som startar krig med de som lider mest är kvinnorna som utsätts för sexuella
trakasserier och utnyttjanden. Deras hem blir som fängelser. De kan inte röra på sig. Deras barn kan
inte gå i skolan. De har inte mat för dagen. Det är en hel generation som blir förstörd på grund av de
här oroligheterna, säger Nursel Awrohum, ordförande i Assyriska kvinnoförbundet i Sverige
I och med det pågående kriget och IS terror blir det livsfarligt för kvinnorna att röra sig utomhus.
Även om det finns lite lugnare ställen i Syrien består vardagen till stor del av osäkerhet.
-

De vågar inte gå ut och handla mat, köpa bröd till sina barn på grund av allt som händer.

”Det är en hel generation som blir förstörd på grund av de här oroligheterna”
Även om många har flytt från Syrien finns det kvar kvinnor som gör stor skillnad förklarar Nursel
Awrohum.
Det finns de som lyckats ta sig ut ur landet. Men även de som är kvar och kämpar tappert för att folk
ska ha det lite bättre. Det finns till exempel en organisation, ADO, Assyriska demokratiska
organisationen, som delar ut matkorgar till behövande.
Hon påpekar också att konferensen inte hade kunnat genomföras om det inte vore för de
kvarvarande kvinnornas mod.
De vågar ta sig ut och prata om situationen. De är väldigt modiga som vågar göra det.
Utöver utsattheten som kvinna tillkommer även ytterligare en utsatthet i och med rollen som kristen
minoritet i området.
Man är kvinna och tillhör en minoritetsgrupp som inte har en röst utåt. Det blir en dubbel utsatthet.
Barnen kan inte gå i skolan och få en framtid. Det är väldigt känsligt för en förälder att inte kunna ge
sina barn bra förutsättningar, säger Nursel Awrohum.
I nuläget tycker hon att det är svårt att ha en ljus bild på att det ska bli fred i den närmaste framtiden.
- Men man hoppas alltid. Att makthavarna kan komma överens om att skapa fred. Att den ena
inte håller på den ena sidan och den andra på den andra så barn och kvinnor hamnar i mitten. När
USA och Ryssland stöttar på var sitt håll blir det inte fred. Man måste kunna enas och gå samman.
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EUROPEAN PARLIAMENT CONFERENCE ADDRESSES PLIGHT OF
ASSYRIAN WOMEN –CONFERENCE REPORT

On 29 September 2016, the Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) in
collaboration with the Assyrian Women’s Federation of Sweden, held a conference entitled
‘Vulnerability and Empowerment of Women and Children in Armed Conflict‘ at the European
Parliament in Brussels. The event was hosted by Kati Piri MEP (S&D, Netherlands) and also
attended by Bodil Valero MEP (Greens, Sweden). The conference, which brought together
representatives of Assyrian women from Sweden, Belgium, Turkey, the Netherlands, Syria, Iraq
and Germany, discussed the multiple challenge faced by Assyrian women and children in conflict
zones and highlighted the urgent need for international action to end their suffering.
Not only challenged by being women in a conflict zone, but also by belonging to a minority, Assyrian
women should be empowered to have an impact on future developments in their homeland,
stressed Kati Piri MEP (S&D) who opened the International Assyrian Women’s Conference, which, as
explained by Nursel Awrohum, Head of the Assyrians Women’s Federation of Sweden, had been
postponed for several years due to the difficult conditions Assyrian women face in their home
countries. Johanna Green, UNPO Programme Manager, underlined the importance of the
conference in offering Assyrian women a platform to voice their concerns and formulate strategies
for rebuilding their society.
Among the four guest speakers invited to share their stories, Santa Essa, on behalf of Bahija Dawod
Nisho, Secretary of the Assyrian Women’s Union in Iraq, was the first to take the floor. “For decades,
Assyrian women have been repressed and subject to severe discrimination policies”, said Ms Essa,
and emphasised the urgent need for practical, concrete and binding recommendations by the
international community to address their precarious situation. Norma Zeito Saadi, Director of the
Assyrian Womens Committee in Syria, described how her organisation is working to activate the
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youth in conflict zones and trying to build bridges towards the Arabs and Kurds, which is key for a
peaceful future. Sabah Elia, member of the women’s section of the Assyrian community in
Södertälje in Sweden, then shared a heart-breaking account of her relatives who had endured
several months in ISIS captivity in Syria. Last to take the floor was Februniye Akyol Akaz, Member of
the Union of Democratic Local Government in the Mardin province in Turkey. She highlighted the
difficulties and fear that mar the everyday life of Assyrians Turkey, pointing out that the community
has decreased from 1 million to just 5.000 today.

The conference was closed by Attiya Gamri, President of the PvdA Women’s Movement in the
Netherlands, who took the opportunity to once more call for international solidarity, at a time when
the Assyrian nation in the Middle East has all but vanished. Ms Gamri concluded by presenting a
conference declaration demanding an end to the ongoing violence, discrimination and torture
against the Assyrians and appealing to the European Union and United Nations to finally act in this
regard.
While some positive steps have been taken by the European Parliament in the past few months,
including the adoption of a resolution in February 2016 characterising ISIS’ deadly campaign against
religious minorities as genocide, an important stone remains unturned – namely the role of women
and children in this conflict. The 29 September conference therefore presented a much needed step
to raise awareness of the plight of Assyrian women and children at the European level.

Below is the full conference declaration adopted by the participants:

48

Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2016

CONFERENCE DECLARATION

VULNERABILITY AND EMPOWERMENT
OF WOMEN AND CHILDREN IN ARMED CONFLICT
INTERNATIONAL ASSYRIAN WOMEN’S CONFERENCE
29 September 2016 | 10:00 to 13:00
European Parliament, Brussels | Room ASP-1E1

Following decades of marginalisation and targeted violence, today the Assyrians - an
ethnic and religious minority, whose homeland comprises parts of northern Iraq, Syria,
Turkey and Iran - continue to be subjected to extreme violence at the hands of the
various actors of the conflict ravaging Iraq and Syria. This conflict, has had a particular
impact on Assyrian women and children, who continue to be displaced, deprived of
education, food and shelter, and who suffer from severe psychological trauma as a result
of their current situation.
Against this background, we, participants to this International Assyrian Women’s
Conference, adopt the following declaration:

Whereas the European Parliament has recognised that the so-called 'ISIS/Daesh' is
committing genocide against ethnic and religious minorities in the Middle East
(2016/2529(RSP));

Whereas the ongoing power struggle and armed conflict dominating Syria and Iraq has
and continues to displace and kill hundreds of thousands of Assyrians;

Whereas the conflict has also lead to the destruction of Assyrian historical and cultural
heritage in the area, crucial to the maintenance of the collective integrity of the Assyrian
population;

Whereas Assyrian women no longer wish to be portrayed by the media as irrelevant
actors and therefore pushed to the side-lines of these political games, denied their voice
and thus the opportunity to stand up for their rights;
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Whereas we need to recognise the many Assyrian women in Iraq and Syria, who aside
from fighting for their own life are given the huge responsibility of ensuring the wellbeing of their entire family;

Whereas Assyrian women, be it in Turkey, Syria, Iran or Iraq, are consistently
subjugated to physical, psychological and sexual abuse;

Whereas there is an urgent need to tackle the use of sexual violence as a weapon of war,
including rape, the abducting of women to turn them into sex slaves, and forced
marriage;

Whereas the cultural and religious cleansing operations by ‘ISIS/Daesh’ forcing civilians
to convert to Islam has had a severe impact on Christian Assyrians making them a
particular target of persecution and impossible for them to freely practice their faith;
We appeal to the international community to take all necessary measures to effectively
ensure the safety and rights of Assyrians in Syria, Iraq and elsewhere, who despite
various resolutions continue to be subjected to gross violations of human rights and
international humanitarian law, with discrimination, displacement and arbitrary
executions among the main abuses. This could potentially be achieved through projects
and schemes to protect and monitor the situation of Assyrian women in war-torn regions.
We also ask for the support of democratic parliaments to pressure relevant United
Nations bodies and agencies to take effective measures to ensure that appropriate action
is taken on ground;
We call for the international protection of the Assyrian language and cultural heritage in
order to not let this brutal conflict wipe out the Assyrians and their rich history;
Finally, we underline that there can be no peace without taking concrete action.
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Rapporter från hemländerna om hot, våld, kidnappningar, bortgiften och våldtäkter mot släktingar
och bekanta har blivit vardag för många assyrier i Sverige. Mest utsatta är kvinnor och barn, dels
för att de är kvinnor dels för att de tillhör en etnisk och religiös minoritet. Assyriska kvinnors
dubbla utsatthet var i fokus för en internationell konferens i EU parlamentet den 29 september
2016.
Konferensen som anordnades av Assyriska
kvinnoförbundet i Sverige, hade titeln
"Kvinnors utsatthet och egenmakt i väpnade
konflikter". Konferensen som ägde rum i
Europa parlamentet i Bryssel handlade om
minoritetskvinnor och i synnerhet assyriska
kvinnors situation i väpnade konflikter i Irak,
Syrien och Turkiet. Många av talen och även
diskussionen efteråt handlade om de
utmaningar assyriska kvinnor och barn möter
i sin vardag i konfliktområden i Syrien, Irak
och Turkiet. Från flera håll underströk man
det brådskande behovet av internationella
åtgärder för att få slut på våldet,
förföljelserna och lidandet.
Från Sverige deltog en delegation på 23 kvinnor på konferensen från olika delar i Sverige. De
representerade Assyriska kvinnoförbundet och flera lokala assyriska föreningar i Sverige.
Konferensen anordnades i samarbete med Unrepresented Nations and Peoples Organisation (UNPO).

51

Assyriska kvinnoförbundets verksamhet berättelse 2016
Som värd för konferensen stod Kati Piri
parlamentariker för S & D, Nederländerna. På
konferensen deltog även Bodil Valero MEP
(De gröna, Sverige) samt representanter för
Anna Maria Corazza Bildt MEP (Moderaterna,
Sverige) samt Soraya Post MEP (FI, Sverige).
På konferensen deltog även företrädare för
EU organ som arbetar med minoritetsfrågor,
mänskliga rättigheter, fred och barns
rättigheter. Förutom assyriska kvinnor från
Sverige deltog även assyriska kvinnor från
Belgien, Turkiet, Nederländerna, Syrien och
Irak.

Dubbel utsatthet
Assyriska kvinnor är dubbelt utsatta genom att vara kvinnor i ett konfliktområde, men också genom
att tillhöra en etnisk och religiös minoritet. Därför bör assyriska kvinnor ges möjlighet att påverka den
framtida utvecklingen i deras hemland,
betonade Kati Piri MEP (S & D) som öppnade
den
första
internationella
assyriska
kvinnokonferensen i Europa. Det är en
konferens som har planerats i tre år och till
en början var tänkt att äga rum i Irak och
sedan i Turkiet men som tvingats skjutas upp
flera gånger på grund av de svåra
förhållandena och oroligheter i dessa
länder. Det berättade Nursel Awrohum,
Assyriska kvinnoförbundets ordförande i
Sverige. Johanna Green, UNPO programchef,
betonade, i sitt tal, vikten av konferensen för
att erbjuder assyriska kvinnor en plattform
för att uttrycka sin oro och formulera
strategier för att stödja kvinnor i hemlandet och återuppbygga deras samhälle.
Bland de fyra inbjudna talarna fanns Bahija
Dawod Nishos ersättare Santa Mikael Essa
som
representerade
Assyriska
kvinnoförbundet i Irak. Hon var den första att
ta
till orda. "I årtionden har assyriska kvinnor
varit förtryckta och utsatta för allvarlig
diskriminering", sade Ms Essa, och
underströk det akuta behovet av praktisk,
konkret och bindande rekommendationer
från det internationella samfundet att ta itu
med deras svåra situation. Norma Zeito
Saadi, ordförande för kvinnokommittén i
Assyriska demokratiska organisationen i
Syrien, Hon berättade hur hennes organisation arbetar med akuthjälp och stödinsatser för att
barnfamiljer ska klara sin vardag under det pågående kriget. Hon beskrev även hur de trots de
svårigheter de möter ändå försöker bedriva meningsfulla aktiviteter för kvinnor, barn och ungdomar i
konfliktområden. De försöker bygga broar med andra minoriteter som araber och kurder, Det är
nyckeln till en fredlig framtid, sa Norma Zeito Saadi.
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Sabah Elia, medlem i Assyriska föreningens kvinnosektion i
Södertälje, delade sedan med sig av en hjärtskärande
händelse där 22 av hennes nära släktingar hamnade under
ISIS fångenskap. Hennes släktingar som blev kidnappade av
Dash/ISIS tillsammans med drygt 200 andra assyrier från byn
Tell Shamiram i Khabour distriktet levde i fångenskap i drygt
ett år. Den sista konferenstalaren var Februniye Akyol Akay,
assyrisk kvinna från Mardin i Turkiet. Hon är vice ordförande
i Mardinprovincens kommunstyrelse. Hon beskrev de
svårigheter och den rädsla somt fördärvat vardagen för
många assyrier i Turkiet sedan Erdogan kom till makten.
Attiya Gamri, ordförande för PvdA kvinnorörelsen i
Nederländerna avslutade konferensen. Hon tog tillfället i akt
att återigen kräva internationell solidaritet, vid en tidpunkt
då den assyriska nationen i Mellanöstern nästan har
försvunnit. Ms Gamri avslutade med att presentera en
konferens deklaration som krävde ett slut på det pågående
våldet, Ett slut på diskrimineringen och förföljelserna av
assyrierna och uppmanade Europeiska unionen och FN att äntligen agera i frågan.
Medan vissa positiva åtgärder har vidtagits av Europaparlamentet under de senaste månaderna,
bland annat antagandet av en resolution i februari 2016 karakterisera ISIS dödliga kampanj mot
religiösa minoriteter som folkmord, ett viktigt steg. Kvar är att sätta mer fokus på kvinnor och barns
roll i denna konflikt. Därför är konferensen, den 29 september, ett viktigt steg för att öka
medvetenheten om den svåra situationen för assyriska kvinnor och barn på europeisk nivå.

Här nedan är hela konferensdeklarationen som antogs av deltagarna:
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Efter årtionden av marginalisering och riktat våld och förföljelser mot assyrierna - en etnisk och
religiös minoritet, vars hemland omfattar delar av norra Irak, Syrien, Turkiet och Iran - fortsätter de
att utsättas för extremt våld från flera olika håll och aktörer i konflikten i Irak, Turkiet och Syrien. Den
pågående väpnade konflikterna har haft stor påverkan på assyriska kvinnor och barns situation i
hemländerna. De fortsätter att förskjutas, berövas utbildning, mat och tak över huvudet, och många
lider av allvarlig psykisk trauma till följd av deras upplevelser från kriget.
Mot denna bakgrund antar vi, deltagare vid denna internationella assyriska kvinnokonferens,
följande förklaring:
Att Europaparlamentet erkänner att den så kallade ISIS / Daesh "begår folkmord mot etniska och
religiösa minoriteter i Mellanöstern” (2016/2529 (RSP)) även omfattar assyrier;
Att EU belyser att den pågående maktkampen och väpnade konflikten som dominerar Syrien och Irak
har och fortsätter att fördriva och döda hundratusentals assyrier;
Att EU tar krafttag mot förstörelse och för bevarandet av assyriska historiska och kulturella arvet i
området. Det är avgörande för att upprätthålla den kollektiva identitet och integritet hos assyriska
befolkningen;
Att assyriska kvinnor inte längre vill hamna i medieskuggan eller porträtteras av media som
irrelevanta aktörer och därmed hänskjuts åt sidan för det politiska spelet. Att kvinnor inte längre ska,
förnekas sin röst och därmed sin möjlighet att stå upp för sina rättigheter;
Att omvärlden måste erkänna den insats som många assyriska kvinnor som lever kvar i Irak och
Syrien gör. Bortsett från att dessa kvinnor kämpar för sina egna liv ges stort ansvar att säkerställa
välbefinnandet för hela sin familj och andra i sin närhet;
Att få stopp på assyriska kvinnors lidande, vare sig det är i Turkiet, Syrien, Iran eller Irak, att de
konsekvent blir underkuvade fysiskt, psykiskt och utsatta för sexuella övergrepp;
Att det finns ett akut behov av att ta itu med användningen av sexuellt våld som vapen i krig,
inklusive våldtäkt, bortförande av kvinnor för att använda dem som sexslavar och tvångsäktenskap;
Att kulturella och religiösa utrensningsoperationer genomförda av "ISIS / Daesh" och som tvingar
civila att konvertera till Islam innebär att kristna assyrier utgör ett särskilt mål för förföljelse och
omöjliggör rätten att fritt utöva sin tro;
Vi vädjar till det internationella samfundet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att på ett effektivt
sätt garantera assyriernas säkerhet och rättigheter i Syrien, Irak och på andra håll. Trots olika
internationella resolutioner och konventioner fortsätter assyriska kvinnor och barns mänskliga
rättigheter att kränkas. De diskrimineras, fördrivs från sina hem, kidnappas och utsätts för
godtyckliga avrättningar är bara några exempel. För att motverka dessa orätter behövs ökade aktiva
åtgärder och resurser genom projekt och program för att skydda och övervaka situationen för
assyriska kvinnor i krigshärjade områden.
Vi ber också om stöd till demokratiska parlament för att öka trycket på relevanta FN-organ och
myndigheter att vidta effektiva åtgärder för att se till att lämpliga åtgärder vidtas i närområdet.
Vi påkallar även internationellt skydd för det assyriska språket och kulturarvet överlevnad, för att
denna brutala konflikt inte ska utplåna assyrierna och deras rika historia från ursprungsländerna;
Slutligen, vill vi understryka att det inte kan bli någon fred utan att konkreta åtgärder vidtas och där
kvinnor i allmänhet och assyriska kvinnor i synnerhet finns med i fredsprocessen.
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ASSYRIAN CONFEDERATION OF EUROPE

Organisation Assyrian Confederation of Europe (ACE) grundades 22 April 2016 av Assyriska
riksförbunden i Belgien, Tyskland och Sverige.
8-9 Oktober var det dags för det första konventet som hölls i Göteborg. AKF deltog med två
representanter, Linda Aydin och Songul Seffo.
Lördagen började med sammankomst och måltid på restaurang Lydia´s Diner i Nordstan. Därefter
åkte deltagarna till lägergården Bockaberg utanför Göteborg. Kvällen började med ACE´s första
ordinarie årsmöte. Riksförbundet i Holland hade också ansökt om medlemskap i organisationen vilket
beviljades. Som ordförande att leda organisationen i tre (3) kommande år valdes Attiya Gamri från
Holland.
Efter årsmötet följdes det paneldebatt med ACEs ledamöter gällande organisationens mål och vision.
Därefter hölls det ytterligare en paneldebatt om assyrisk global styrning med Michael Youash från
USA, Mardean Isaac, Afram Yakoub sam Reine Hanna som moderator, Budskapet som Michael gav
var att assyrierna själva måste föra sina frågor fram, och inte enbart förlita sig på andra krafter.
Detta åtföljdes av intressanta gästtalare Prof. Efrem Yildiz samt Ninos Ternian.
Efter att inmundigad lokalt tillagad Biryani var det dags för samkväm med sång av Shukri Yawse,
Josef Cacan.och Nawfal Shamoun.
Söndagens program hölls i Assyriska Kultur föreningen i Västra Frölunda.

Efter tala av Nineb Lamassu on Ashlay Nissaba var det dags för mycket intressanta föreläsningar.




Susanne Gusten från Tyskland som bodde i Turkiet under manga år berättade om
utvecklingen för assyrierna i Turabdin de senaste åren
Språk professor Efrem Yildiz från Spanien berättade om vikten av att ha ett levande språk för
ett folkslag.
Robert Hanna från Sveriges riksdag berättade om hur man bör arbeta för att påverka och föra
fram sitt budskap inom politiken

Klocka 16.00 var det dags för Galan med fler talare, musik, mat samt insamling för organisationen..
Galan sändes live av Assyria TV-
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AKF tackar för ett mycket givande konvent och önskar ACE lycka till i deras framtida verksamhet.
Songul Saffo

DEN ASSYRISKA EUROPAKONFEDERATIONENS ORDFÖRANDE ATTIYA GAMRI

Attiya Gamri, en tidigare medlem av ett regional nederländskt parlament, har blivit vald till
ordförande för det Assyriska Europeiska Förbundet för en treårsperiod i Göteborg, Sverige.
Assyriska kvinnoförbundet AKF i Sverige vill gratulera Attiya Gamri och önskar henne all lycka med
sitt uppdrag som konfederationsordförande. Vi önskar ett gott samarbete kring assyriernas
situation både i hemländerna och i exil.
Assyrier i Europa anslöt sig till den första Assyriska Europeiska kongressen den 8 och 9 oktober i
Göteborg, Sverige. Under kongressen valdes också den allra första ordföranden för det Assyriska
Europeiska Förbundet (ACE), en paraplyorganisation för Assyriska nationella organisationer i de olika
Europeiska länderna. Attya Gamri från Nederländerna valdes till ordförande för en period av tre år.
Fru Gamri är en tidigare medlem av ett nederländskt regionalt parlament. Kongressen samlade
deltagande assyrier från Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Sverige.
Bodil Valero, medlem av Europaparlamentet från Sverige och talare på kongressen, Hon poängterade
vikten av att assyrier i Europa gör sin röst hörd i olika sammanhang och blir väl organiserade.
Det Assyriska Europeiska Förbundet bildades officiellt i april 2016 under en ceremoni i
Europaparlamentet i Bryssel. Assyrierna i Europa är nästan en halv miljon människor och bildar en av
de största samfundsgrupperna från Mellanöstern som lever inom den Europeiska Unionen.
Nursel Awrohum
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AKF STÖDJER EN MAMMA MED SEX BARN GENOM CARITAS

I en av de kvarvarande kristna byarna i Tur Abdin i Sydöstra Turkiet har en familj drabbats av en rad
tragiska händelser. Familjefadern har inte tagit sitt avsvar som familjefader utan hamnade i fängelse
och modern som inte mår så bra kan inte ensam ta hand om och försörja alla barnen som är under
18 år åldern. Familjen saknar eget boende i byn.
Caritas Svensk Mesopotamiska föreninge har tagit sitt ansvar bl.a. för att bygga ett enkelt hus så att
familjen har tak över huvudet. Till detta projekt har AKF hjälpt till med ett litet bidrag.

AKF VILL GRATULERA
FIRANDET AV AKFB

TILL

40-ÅRS

JUBELIUMS-

Vi önska de lycka till med sin verksamhet och stimulering av barn och ungdomar
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Assyriska kvinnoförbundet vill gratulera Assyriska föreningen i Botkyrka på 40-års jubileumet. Det
firades och uppmärksammades stort i St:Georgis fest lokal med dans, musik, uppträdanden och
mer där till. God mat med mycket tilltugg serverades och kärleken i luften var så pass hög att man
kunde ta på den.
Festen öppnades av föreningens ordförande
Dr.Teghlat Lahdo och fortsatte med
dansuppvisning av föreningens dans grupp,
sedan gick Fikri Danho upp på scen och
berättade om föreningens historia. Ninib
Ablahad Lahdo bjöd på några klassiska låtar
när han intog scenen. Kort där på höll vi ett
minnes tal för vår trogne musik lärare Josef
Malke som gick bort, en man som har gjort
mycket för vår förening samt lärt ut massvis
med Assyrisk musik till våra ungdomar samt
barn. Vi hade även en ung begåvad gäst,
Axel Kerimo som kom som gäst artist och
sjöng några Assyriska låtar som vår publik
hettade till dansgolvet till, en av danserna som
man sedan la upp på Face book har fått över
20 000 tittare och har spridit som löp eld på
sociala medier.
Tiden gick fort och alla våra gäster som
närvarade på vår 40 års fest fick en natt dem
sent skulle glömma, en natt som dem var
mycket nöjda med för att den natten innehöll
allt man kan tänka sig plus lite till när det
kommer till kulturella samanhang. Vi började
festen ca 21:00 och avsluta den 03:00 vi i
styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som
kom och förgyllde vår dag samt till alla
sponsorer som stödjer vår förening och som
ger oss moral till att fortsätta hålla den fanan vi alla brinner för högt.
Teglat Lahdo
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SLUTORD
Verksamhetsåret 2016 har varit intensivt på många sätt, med möten, representationer, aktiviteter
med mera. Tack vare medlemmarnas entusiasm har våra aktiviteter varit framgångsrika och vi tycker
oss ha hittat flera nya initiativ vi kan fortsätta utveckla under de kommande åren.
Slutligen vill vi tacka alla som ställt upp på alla olika aktiviteter och möten för ert engagemang och
deltagande. Låt oss nu ta itu med de kommande årens utmaningar.
Styrelsen
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